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Referat fra Generalforsamling I GBIF onsdag den 28. februar 2018. 
 
Fremmødte: Per Høgh (revisor), Per P. Therkildsen ( tennis/revisor og suppleant), Peder Ivan 
Møller (sommerfest/old-boys fodbold og suppleant), Helle Therkildsen ( croos gym.), Birgit Møller 
(seniorgym.), Maren Mortensen (koordinator/træner svømning),  Poul Skovgaard (tennistræner),                                 
Peter (tennis/kontaktperson til Efterskolen Helle), Henrik Bennetzen (bestyrelsesformand), 
Thomas Christensen (kasserer), Svante Brock-Mølgaard (svømning/tumlestik og 
bestyrelsesmedlem), Lene Kæmpe (nyvalgt bestyrelsesmedlem), Christian Frederiksen 
(bestyrelsesmedlem), Jørn Sønderdahl ( Dart), Tove Sønderdahl ( Krolf og bestyrelsesmedlem).  
 
Afbud: Kenneth Flammild (kajak), Lene Refsgaard (løbeklubben) og Iana Tymoschenko (nyvalgt 
suppleant).  
 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer. 
 Svante Brock-Mølgaard. 
2. Valg af referent. 
 Tove Sønderdahl. 
3. Formandens beretning ved Henrik Bennetzen. 
 Der er fokus på 5 områder i GBIF. 
 A. Sikring af overskud på sommerfesten. 
 B. Sikring af fortsatte idrætsaktiviteter. 
 C. DGI forløb med trænerpleje som absolut fokus. 
 D. Øvrige tiltag. 
 E. Næste år. 
  
 A. Formanden fremhæver og roser det store fremmøde af frivillige og engagerede 
 personer, der hjælper til ved sommerfesten, der er årets største begivenhed i GBIF’ 
 regi.  Sommerfesten generede et overskud på kr. 70.000 med hjælp fra sommerfest-
 udvalget, besparelser og alle de frivillige kræfter. Overskuddet giver handlefrihed i 
 klubben til både vedligeholdelse af nuværende aktiviteter og igangsættelse af nye 
 aktiviteter. 
  
 B. Aktiviteterne er GBIF’s kerneydelse. Det er dem, der på daglig basis er med til at  
 give befolkningen i Vandkanten mulighed for at kunne dyrke motion og fællesskab 
 i nærmiljøet, i stedet for at kører 10-15 km hver vej flere gange om ugen. 
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 Årets succeshistorie er overtagelsen af Bønnerup Svømmeklub. Det har været et 
 stort arbejde for Maren og Svante, men nu er den første halve sæson godt overstået 
 med svømmetræning af 56 børn. Der er forhandlet næste års aftale på plads med 
 både Days i Bønnerup og Norddjurs Kommune. 
  
 Der er en ”lille fugl” der synger om, at vi måske får et damefodboldhold op at stå her 
 til foråret i Gjerrild. Det vil glæde os overordentlig meget at følge og støtte op 
 omkring. 
 
 Vi må konstatere, at ungdomsfodbold og seniorfodbold nærmest er død her i 
 Gjerrild. De 7 medlemmer vi har i byen spiller alle i AC Norddjurs. Ungdomsarbejdet 
 har i indeværende år været lig nul. Der er spillet enkelte kampe på Gjerrild Stadion 
 og Old Boys har ligeledes spillet et par kampe. 
 
 C. Bestyrelsen har haft et godt forløb med DGI. Her har fokus været på udvikling af 
 klubben særligt på trænersiden. Vi syntes selv, at forløbet har givet os gejst og is i 
 maven til at gennemføre de ting, der er blevet gjort for GBIF. 
 
 D. GBIF’s idrætsinvention den 24. februar var et nyt tiltag, som vi meget gerne vil 
 gentage. 
 
  Vi har søgt Norddjurs Kommunes renoveringspulje om penge til forskellige 
 forbedringer i klubhuset, herunder murværk der skal ordnes, maling af lofter, ny 
 belysning, ny brændeovn og en opvaskemaskine. 
 
 Herudover er vi sammen med Fjellerup Idrætsforening og Bønnerup Borgerforening 
 I gang med at søge større beløb til oprettelse af stationer til udefitness. 
 
 Vi har fået en masse brænde af kommunen, som vi selv skal i gang med at save op. 
 
 E. Vi får 1 nyt bestyrelsesmedlem og 2 nye suppleanter i GBIF’s bestyrelse. Vi regner 
 med at vi, i det kommende år, vil være 7 personer i stedet for 5 til møder og i det 
 daglige arbejde. 
  
 Det næste år skulle gerne komme til at stå i ungdommens tegn. Det er vores store 
 ønske, at vi igen har ungdomsmedlemmer, både som udøvende og som trænere. Vi 
 skal finde ud af, hvad der skal til at trække de unge til GBIF. Hvis der er nogen, der 
 har gode ideer er de naturligvis yderst velkomne. 
 
4. Orientering fra de enkelte afdelinger: 
 
Heller Therkildsen og Birgit Møller (Cross-Gym. og seniorgym.). 
 
Til Cross-gymnastik har der været en nedgang i antal deltagere. Nu er der ca. 10-14 deltagere, der 
træner 1-2 gange ugentlig. Deltagerne kommer fra Grenå, Rimsø, Gjerrild og Bønnerup. 
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Til Seniorgymnastik er der 12 deltagere, der giver den gas hver mandag med godt humør. 
 
Helle og Birgit har deltaget i både kursus og en Fitnessdag i Århus i den forløbne sæson og 
niveaumæssigt er vi i Gjerrild fuld på højde med Århus. 
 
Poul Skovgaard (tennis). 
Der er fast træning om tirsdagen og der bliver spillet indendørs tennis på badmintonbanen på 
Helle Efterskole med 4 deltagere. 2 juniors og 2 seniors. Juniores har deltaget i stævne i Grenå og 
her i marts er de tilmeldt stævne i Ebeltoft. Der bliver afholdt tennissporten dag den 5. maj med 
kage og pølser til alle interesserede.  
 
Maren (Svømmeklubben i Bønnerup). 
Der er tilmeldt 64 børn her i forårssæsonen. Det betyder, at Maren har lavet 9 hold med børn og 
trænere og hjælpetrænere. Desværre har det betydet at den sidste træningstime ligger ca. kl. 
20.00, hvilket er belastende for de små. Maren og Svante vil forsøge om de kan få accept fra Days 
om at fremrykke træningen så det ikke bliver for sent for børnene.  
 
Maren oplyser, at billeder mv. ikke må blive lagt på face-book forinden hun har godkendt dette. 
Det er en klar aftale Maren har indgået med forældrene på holdene. 
 
Svante Brock-Mølgaard (Drop In fodbold og Tumlestik). 
Ifølge Svante er der en fast gruppe på 15 børn i alderen 4- 8/9 år ca. 20 børn, der i vintersæsonen 
deltager i Tumlestik og tilsvarende i sommersæsonen til Drop In fodbold.  
Til Drop In fodbold er der ny træner Maria Lomholt Karlsen og trænerassistent bliver Henrik 
Bennetzen. Derudover har Heidi Jensen givet tilsagn om at kunne assisterer efter behov. Der 
trænes hver torsdag eftermiddag. 
 
Kajak. 
Henrik Bennetzen oplyser at der er iflg. Kenneth Flammild 20 medlemmer, heraf er der 12 aktive. 
Der foregår pt. et istandsættelseprojekt i det gamle ishus ved Stranden til brug for kajakfolket. 
 
Jørn Sønderdahl (Dart). 
Dart er en aktivitet, der løber henover efterår og vinter. Den skal fungere som en afløser for krolf 
til mændene. Der er indkøbt skiver og pile til opstart af dart og der er tilmeldt 13 medlemmer i 
alderen 60-80 år, der spiller dart hver mandag eftermiddag fra kl. 15.00-17.00. Tilslutningen har 
været god. Der var en opstart med 8 og pt. er de 13 aktive mænd der spiller og hygger sig. 
 
Tove Sønderdahl (Krolf). 
Der spilles krolf hver mandag fra efter påske til efterårsferien i tidsrummet kl. 15.00 – ca. kl. 16.30. 
Der har været tilmeldt 16 deltagere og gennemsnitlig har vi være ca. 12 deltagere pr. gang. Der 
spilles og grines meget og så er kaffepause med kage, hvor alle skiftes til at medbring kage hver 
gang. 
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Løbeklubben (Lene Kæmpe). 
Der er pt. 20 aktive løbere heraf er der ca. 8 personer, der løber hele året uanset vejr. 
Løbeklubben skiftes til at løbe i Bønnerup og Gjerrild. Det fremgår af face-book hvornår der løbes 
hvor.  Løbeklubben foregår hver tirsdag kl. 17.00. 
 
 
5.  Kassererens kommentar til regnskabet: 
 Samlet set er der et flot regnskab. Der er overskud i alle afdelinger og 
 omkostningssiden er blevet holdt nede. Omsætningen er blevet noget højere end 
 budgetteret og det reflekterer vore højere aktivitetsniveau. Bl.a. Bønnerup 
 Svømmeklub. Samlet set er det det flot regnskab. Der er overskud i alle afdelinger og 
 omkostningssiden er blevet holdt nede.  
 Bundlinjeresultatet for 2017 siger 90.000 mod 30.000 i 2016. 
 Regnskabet er godkendt af revisor. 
 
6. Ingen bemærkninger til budget for kommende regnskabsår.  
 
7.  Valg af bestyrelsesrepræsentant og suppleanter jv. § 6 i vedtægterne. 
 
7.1. Svante Brock-Mølgaard modtager genvalg. 
 Tove Sønderdahl modtager ikke genvalg, men opstiller som suppleant. 
  I stedet bliver Lene Kæmpe valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
7.2 Peder Ivan Møller og Per P. Therkildsen modtager ikke genvalgt som suppleanter i 
 stedet opstiller Iana Tymoschenko som suppleant sammen med Tove Sønderdahl. 
 
8. Revisor Per Høgh modtager genvalg med glæde.  
 
9. Der er ikke indkommet forslag. 
 
10 Eventuelt. 
 
 Der er nu mulighed for at blive tilmeldt med sit benzinkort fra OK Benzin til at støtte 
 GBIF. Hver gang du tanker benzin/diesel betaler OK Benzin 0,05 øre til GBIF. 
 Der vil blive afholdt et reklamefremstød i marts måned hos Let Køb. 
  
 Gjerrild-Løbet er desværre grundet tidsnød og organisatoriske udfordringer aflyst i 
 år. Heldigvis er planen at løbet er tilbage med fornyet styrke søndag den 12. maj 
 2019. 
  
 Lene Jensen fra Støtteforeningen i GBIF uddeler her i den nærmeste fremtid små 
 flyers om GBIF og Sommerfesten GBIF til ca. 900 husstande i Gjerrild og Bønnerup. 
 Godt gjort Lene. 
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Konstituering af bestyrelsen i Gjerrild Bønnerup Idrætsforeningen 
28/2 2018. 

 
Henrik Bennetzen er fortsat bestyrelsesformand. 
Thomas Christensen er fortsat kasserer. 
Christian Frederiksen fortsætter som bestyrelsesmedlem. 
Svante Brock-Mølgaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
Lene Kæmpe Kristensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.  
Iana Tymoschenko blev valgt som suppleant. 
Tove Sønderdahl blev valgt som suppleant. 
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