GRESVIK IF STISYKLISTER
Leder, Hanne Holmstrøm Karlsen, hanne.holmstrom@gmail.com , 90 03 68 52
Nestleder, Rasmus Leiro, rasmus.leiro@gmail.com, 48 29 90 21

STYREMØTE #24
DATO
:
STED
:

08.10.18
GIFS

Til stede :
Hanne Holmstrøm Karlsen
Thomas Lund Sigdestad
Tormod Hermansen
Rasmus Leiro
Siv E. Nygaard
Referat fordeles til : Møtedeltager.. + Tormod Hermansen (tormher@online.no) + Kjetil Føreid
(kforeid@online.no).
Kommende møter:
PKT.

SAKER

ANSV

1.05

Få i stand møte med jordbruksforvalteren i Fredrikstad Kommune.
Pål kaller inn til dette sammens med Morten.

Morten

Lage en grunneier avtale mal som kan ligge hos morten.
#21 Pål har sendt mail til Ringstad. Etterspurt malverk for
grunneieravtale

6.06

#23 Ringstad har sluttet i kommunen (Viken).
Morten kan ta denne oppgaven - få i stand en grunneier avtale mal.
Gjenstående arbeider på ferdigetssenteret.

Pål

Det manger tilkobling av lampene. Dette ligger hos ansvarlige i
klubben.
#21 Avventer denne - Legger ned rør når vi likevel skal grave
drenering til ny pump
#23 Venter på utstyr på er bestilt hos Storm.
Trenger sjauing i senteret.
Forslag til nytt ting på ferdighetssenter - manual trening
https://www.youtube.com/watch?v=reRuZ8mkibU
#24 Kabler er trukker og lamper er tilkoblet, men det er ikke strøm.
Kunstgress ble lagt i Pumptracken.
Ny dugnad før åpning av Pumptracken (åpnes i nov)
12.7

Selge skiltplass

Gresvik IF Stisyklister - Møtereferat

Alle

DATO

side: 2

Fått pris på stort skilt, vanberg, 4600,- GIFS skilt.
Hanne sjekker pris fra tiben på hovedskilt
#23 Alt er fakturert - Norbygg skal ha - Ligger hos Hanne

16.1

19.5

#24 Har fått logo fra Norbygg.
Purret på Diamantboring
Vanberg lager skilt
Skilt til de forskjellige “hindrene” på ferdighetssenter. QR kode med
link til youtube video, howto.
Lukas og Rasmus kan lage video.

Vår/so
mmer/h
øst 18

#23 står
Gjøre brakkene tette så vi får tørket de.
Marius låne tørker og vifter.
Pressening
Rive innvendig tak i brakka på toppen.
Pål fikser sarnafil.
#21 Frem til cruxjam, prøve å få gjort brakkene trørre, samt kastet våt
isolasjon. Tørk.
#23 tar en ny befaring og ser om vi i heletatt skal ta vare på de.
Taket bør uansett legges presenning over så de ikke blir søkk våte i
høst.

20.1

#24 Revet innvendig tak og vegger i brakka.
Må dekkes til på nytt med presenning.
ny runde med klubbtrøyer
ønsker å endre landskap
rettskriving
Hanne snakker med tiben
#21 Hanne har fått et forslag fra Tiben, men denne må tilbake.
#23 lar det være det - rettskriving.
Tar en ny runde med bestilling på nypåret
#24 Klubbtrøyer: ny runde etter jul.
Endre navn fra Gressvik til Gresvik på klubbtrøyer
Høre med Craft ang. t-shirts, da Craft er ny leverandør av tøy til
Gressvik IF.
12.nov kl.17 kommer Torshov og Craft til klubbhuset i
Trondalen. Det er 30% rabatt på fotball/håndball kolleksjonen.
Legg ut flyer ang. Torshov og Craft på Facebook siden.

23.1

Skal vi engasjere oss i lysløype, eller skal dette komme fra Morten?

Hanne

side: 3

Vi venter til evt innspill fra Morten
#24 Det er veldig mange grunneiere og traseèn er ikke på plass.
Lysløypa “kommer når den kommer”
23.2
23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

Caps til cruxjam 2019
Ole sjekker med Knut hvor HBP har bestilt fra
Stian prioriterer innebandy dette og neste år.
Stiller sin plass til disp.
Thomas Sigdestad tar Stians sin plass i styret.
#24 Siv E. Nygaard inn som styremedlem
Vi må ha en rydde ferdighetssenter dugnad før den 21. september.
Samtidig med kobling av lystmast. dugnad onsdag 19 fra 1630..
Hanne legger ut. Pizza og brus fra klubben.

Ole

Hanne

#24 Utført
Åpning av Pumptrack.
Lystenning?
#24 Ny runde med dugnad. Finn dato i nov for åpning av PT.
Lys må kobles til.
26. oktober, fredag, er det Redbull Rampage. Booke lokalet .
Hanne booker lokalet den helgen.
#24 Lille sal på klubbhuset er booket. Hanne lager arrangement
FH-sykkelturer: Få påmeldte..
Hanne finner en flyer ang. turene. Kan Bente hjelpe til med noe?
Har turene noe for seg lenger?
Pumptrack åpning:
Lørdag dagtid: Tæsse – Crux
Lørdag kveld : Pump Transition
Søndag: Offisiell åpning – Stiturer
Søke om midler
Sparebank stiftelsen må bli invitert

Gressvik den 08.10.2018
ref. Siv E. Nygaard

Hanne

Hanne

