Referat Styremøte Gif-joggen mandag 20.januar 2020

Sted; Gresvik IF klubbhus 19.30. – 22.30.
Styremøte nr 0007
Til stede; Thor , Bengt , Freddy og Roar

Saksnr
01-20

02-20
(12-19)
(18-19)
(31-19)

03-20
(32-19)

Ansv
Referatet fra styremøte 27.11.19.
Oppfølgingsaker i tillegg til behandlet i dette møtet:
30-19 og 36-19A
Framdrift hvitløypa
- Grunneiertillatelser;
Vi gikk gjennom lista med oversikt grunneiere.
Ble enige om at Roar starter med møte med Steinar
for deretter å gå videre med de andre grunneierne.
- Definere løypa;
Freddy har lagt inn løypa på GPS etter en
befaringsrunde (Freddy og Roar)
- Merking;
Freddy er i dialog med kommunen ang dette.
Freddy følger opp dette videre med kommunen
- Skilting;
Har sammenheng med ovennevnte
- Bygging av bro;
Vi har sett ut et område innenfor Rød planteskole
hvor det kan være fint med en bro.
Roar følger opp dette med grunneier
Behov for forlengelse av hovedkloppen.
Nye klopper og broer.
Freddy orienterte om følgende;
Ønske/behov meldt inn fra MH ; Klopp i Kjerringkleva
Ny bro over bekk mellom
Kjerringkleva og traktorvei.
Ved overgang til traktorvei er det også behov for liten bro.
Freddy har også sett nærmere på behov for klopp mellom 2
km og hovedkloppen i Gif-joggen. Freddy har også målt og
sett på hvordan vi skal forlenge hovedkloppen.
Dette vurderes i tillegg til bro (02-20) i hvitløypa.
Konklusjon; vi avtaler et møte med Gifs for generell
gjennomgang av hvordan vi ønsker å benytte marka.
Diskutere behov for klopper og bruer samt en eventuell
fordeling av arbeidsoppgaver.
Etter dette avtaler vi en framdriftsplan.
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Utført

04-20
(13-19C)
(33-19)

Budsjett 2020 og årsrapport 2019
Budsjettet har Thor allerede levert, men vi må snakke litt
om årsrapporten. Roar lager en årsrapport og sender inn
innen 1 febr.

05-20

Aktivitetskalender 2020
Første løp blir 3 april og siste 30 oktober (hodelyktløp)
Det blir 5 fredager i juli hvor vi ikke har løp. Totalt 26 løp i
sesongen. I tillegg prøver vi å stille lag på Glommastafetten.
Vi skal også arrangere de vanlige løpene hodelyktløp og
romjulsjogg.
Vedr et ekstra løp/arrangement så melder vi inn at vi er
positive til å arrangere «Bakke-løpet». Men vi må ha en del
forutsetninger klare før vi avtaler noe mer konkret om
dette.

Alle

Hvordan skaffe inntekter ca 10 -12 000?
Vi ønsker å prioritere søknader om sponsorpenger og annen
støtte. Det er ikke så lett for oss å arrangere dugnader.
Alle ser på dette og melder inn gode forslag.

Alle

06-20
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