MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:

Forfall:

Styre møte
09.06.22
Sted: Gjerpenhuset
Stig Rune Refvik, Gro Drage Evjen, Erik Kvennodd, Otto Gullesen, Jon Eivind
Straume, Anne Lene Watland, Lars Martin Borlaug, Hanne Norborg, Eli
Ducros
Vidar Halvorsen, Scott Boer, Otto Gullesen, Jon Bjarne Onsøien

Sak 23/22 Referat 17.02.22
Vedtak: Referat fra møte 05.05.22 godkjennes.
Sak 24/22 Ungdomsklubb på Gjerpenhuset
Ungdomsklubben har hatt tilhold på Gjerpenhuset på onsdager fra 18.00 – 21.00.
Gjerpen IF har fått tilsagn fra BUF Dir til å forsterke tilbudet. Vi kan ansette en
ungdomsleder i 20% stilling og det er gitt kr 250.000,- til å bygge ut Lillesalen for at
ungdommen får sitt eget rom.
Vedtak: Stig Rune, Gro og Eli (Arbeidsutvalget) jobber frem forslag til stillingsutlysning og
utbygging.
Sak 25/22 Gjerpendagen 21.08.22
Det har vært et planleggingsmøte og gruppene skal nå sende inn hvordan de ønsker å fronte
sin aktivitet. Det blir laget et aktivitetskort som deltakerne kan ta med seg rundt på anlegget
denne dagen. Det vil sikre at de ulike idretten får vist seg bedre frem. Gjerpen Skolekorps,
Grenland Ju Jitsu og Grenland og omegn Golfklubb skal også være representert på
aktivitetskortet.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning og gruppene følger opp sine aktivitetsbeskrivelser
innen 10.06.22
Sak 26/22 Kvartalsregnskap
Regnskap 1 kvartal er klart for hovedforeningen, fotball, håndball, Para og Amerikansk
Fotball. Friidrett og Ski har mindre regnskap og leverer senere.
Vedtak: Styret tar gjennomgangen av Hovedforeningens kvartalsregnskap til orientering.
Gruppene løfter frem kvartalsregnskapet i sine respektive møter
Evt
Håndball:
• Gulset har sendt en henvendelse om å få arrangere Beach sluttspill på Beachanlegget
til Gjerpen.
• Bane nr 3 nærmest åkeren er vanskelig å spille på da det har kommet inn en deldype
røtter der fra ugress
Styret støtter den beslutning håndballstyret ønsker å fatte knyttet til henvendelsen fra
Gulset.

__________________________________________________
Side 1

Hovedforeningen:
Vi er fortsatt noe plaget med hærværk og uønsket adferd på anlegget. Skolen har fått slutt
på hærværk etter at de satte opp overvåkingskamera.
Gjerpen IF ønsker et møte med kommunen for å se på felles tiltak, evt også vurdere
kameraovervåking.

Neste møte 18.08.22 kl 19:30

__________________________________________________
Side 2

