Styremøte Gif-joggen tirsdag 21.mai 2019
Sted; Gresvik IF klubbhus Store salen 19 - 21
Styremøte nr 0004
Til stede
Thor Gjerløw
Freddy Norenberg
Bengt Ove Gulland
Roar Olsen ref.

Saksnr
14-19

08-19

10-19

12-19

Referatet fra styremøte 26.02.19.
Lukking og videreføring
Saker til videreføring ( øvrige er lukket )
Vi tar en enkel markering av vårt løp nr 100 fredag 31.05.19.
Annonseres ekstra på facebook
Vi bruker noe av det vi har fra før. Brus, ballonger og flagg
Trekning av premier
Fortsatt noen som ikke har hentet premiene sine etter
utfordringen 2019 – vi legger ut på faceb med frist ut mai.
Vi premierer de som har passert 25 løp siden vi startet med
Gif-joggen. De vil få t-skjorte sponset av Bakke.
Trekker også noen andre premier hver gang blant de som
deltar.
Framdrift løypemerking, skilting og vedlikehold stinettet
Venter på grunneieroversikt. Se også eventuelt sak 18-19

13T-skjorter er mottatt . Roar følger opp med Frode vedr resten
19A
av tøyet
13-19C Markering av løp nr 25 – 50 – 100 osv
Vi starter med å markere løp nr 25 med T-skjorter fra Bakke
Øvrig markeringer diskuteres ifm budsjett 2020
13Vi skal lage en plakat som kan henges opp på strategiske
19D
plasser på Gressvik. Bengt tar bilder og lager plakat.
13-19F Endre slik at posting på faceb framstår som Gif-joggen og ikke
administrator.
13Vi ser på muligheten for å arrangere en Natursti til høsten på
19H
en søndag. Målgruppe er familier.
15-19 Gjennomgang referat fra hovedstyret 24.04.19.
Vi bør lese gjennom fullmaktsmatrisen og
krisehåndteringsplan.
Vi må også respektere alder og godkjenninger mht bilder som
legges ut.
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Ny søppeldunk ved tidtakerbua er laget og plassert
Vi ønsker en rull med sekker som ligger i bunnen og så passer
vi på å tømme denne og kaste i klubbens søppelcontainere.
Sponsorsamarbeide med Bakke
Vi tar den første diskusjonen rundt mulighetene for å
arrangere et Bakke-løp 2020
Styret er enige om at vi skal arbeide videre med dette og
planlegger et eget møte vedr dette til høsten.
Vedlikehold løypenett
Felles styremøte med sykkelstyret vurderes
Vi prøver å få til et møte etter at grunneiertillatelsen
foreligger.
Hva kom ut av reportasjen med Henriksen ang Gressvikmarka
Det refereres til ulike kart over Gressvikmarka. Vi diskuterte
dette og konkluderer med at vi ønsker å gjøre dette enkelt og
oversiktlig basert på de løypene som nå eksisterer.
Vi følger opp standarder for skilting og merking med
Fredrikstad Kommune
Eventuelt
- Hvis vi skal delta på f.eks Gressvikdagene hadde det
vært fint å hatt egne beachflagg og annen type
synliggjøring. Dette sees også i sammenheng med
med sak 17-19
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