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Pål, Thomas, Rasmus, Hanne og Marius. 
 
 
 
Kommende møte:  andre tirsdag/mnd 
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PKT. SAKER 
 

ANSV 
 

DATO 

12.7 Selge skiltplass 2021 
Kom med forslag til nye sponsorer til neste møte  
 
#37 Marius tar ned WOK på fredag/helga 
#37 Pål hører med GK, Rådgiverhuset, Planteknik og 
Norbygg. (alle har sagt ja) 
#37 Martinsen får ett år til. 
 

Alle  

16.1 Skilt til de forskjellige “hindrene” på ferdighetssenter. QR 
kode med link til youtube video, howto. 
 
#34 Vebjørn tar den. 
#37 Spør om dato dette kan være klart. Evt om han trenger 
noe utstyr for det. Hanne 

Vebjørn 
 
 
 
 
Hanne 

Vår/sommer/
høst 20 

32.2 Enduroturer 
Finne en dag vi kan ha anneledesturer. Enduro. Downhill. 
Anneledes. Aron. Mysen. Lodde stemningen på FB gruppa. 
 
#33 hatt en tur. fortsetter nye turer når lyset er tilbake. 
#34 hatt en tur. fortsetter nye turer når lyset er tilbake. 
#37 prøver igjen i 2021 
 

  

32.4  Skal vi ha ferdighetssenteret må vi holde det MER ved like 
enn det er nå. 
 
Skulle vi hatt en vaktliste med ansvarlige for vedlikeholdet? 
Ansvaret kan være for å kalle inn til dugnaden dersom det er 
mye, om ikke så en halvtime-time luking så den er i stand 
igjen. 
 
#33 må være på plass før våren er i gang. 
#34 må være på plass før våren er i gang. 
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Gressvik den 16.11.2020 
ref. Marius Larssen 

 
#37 fjerner kunstgresset på pumptrack. Hanne sjekker med 
Morten (kontainter/spesialavfall). 
#37 Dugnad neste uke, torsdag 17.  
#39 Høre om Morten når neste kunstgressbane skal byttes ut. 
 

33.5 Instruktør Guide kurs 
 
#34 Forslag fra Rasmus om Instruktør Guide kurs. Mestring, 
glede, naturopplevelse på stisykkel. Stisykling i skjærgården 
og Rib tur. 
#35 avventer svar fra de. Rasmus hører med de igjen. 
#37 finne dato for dette 2021 

  

33.9 GIF har 85 års jubileum i 2022. 
 
#34 Det skal lages jubileumsbok. Forslag til bidrag: 
Sykkelhistorien startet her: Bilder av Lukas på den gamle 
“pumptracken” 
 
#39 Hanne sjekker hvem som skal ha evt matreale/bilder 

  

35.1 Gå igjennom evt avtaler vi har med diverse butikker. 
 
#39 Pål sjekker med sykkelstasjonen og Pedalen. 

  

37.2 Sette opp møter andre tirsdag hver mnd. neste 13 okt. 
 

  

38.1 Skulle vi søkt midler til 2-3 sykler ? 
Pedalen kunne holdt disse kanskje mot en liten fee..  
 
#39 Hanne hører med Lasse 

  

 Fått inn LAM midler. 32.000   
 Budsjett må gås igjennom neste møte.   
 CruxJam 2021, 23-25 april. 

● Pål snakker med Ole. Opprette arr. 
● Marius kontakter speidern. Ulvesletta. 

  

 GIFS tur. Finne dato og sted.   
39.1 Gå igjennom og revidere “flyers” Pål og Hanne  
39.2 Avventer annonsering av nissesykling, kåråna linjer….   
    


