
NYHEDSBREV - GIF 
 

NOVEMBER 

Bestyrelsen har besluttet, at der fremover bliver lavet et 

månedligt nyhedsbrev, hvor vi vil informere om klubbens 

aktiviteter. Input til Nyhedsbrev er meget velkomment – send 

det til Jan Holde på jahol@lindpro.dk. 

 

Tak for en rigtig god sæson i Grantoften – takken skal gå til 

trænere, holdledere, spillere og alle de frivillige! 

 

Til start vil vi takke alle de, der deltog i Nedsmeltningsfesten 

lørdag den 17. november 2013. Tak til Festudvalget for et 

super arrangement! 

UNGDOMSAFSLUTNING 

Ungdomsafslutningen bliver ikke afholdt i 2013. Afslutningen 

vil finde sted i februar måned. Nærmere om tidspunkt og 

dato følger. 

ØKONOMI 

Klubbens kasserer er i fuld gang med at opdatere holdlister 

og er gået i gang med at rykke for kontingent. Kassereren 

opfordrer forældre/spillere til at gå ind i klubmodulet via 

www.grantoftenif.klub-modul.dk og opdatere/rette jeres 

kontaktoplysninger samt jeres betalingsoplysninger – mange 

af medlemmernes betalingskort er nemlig udløbet. Så gå ind 

og tjek om dine oplysninger er korrekte. Det gælder både 

tlf./adresse /mails osv. Hvis du i øvrigt har spørgsmål til 

klubbens økonomi, klubmodul, kontingent eller andet, så 

kontakt Michael på:  

Michael.RaunsbjergMadsen@scandichotels.com. 

RIS/ROS 

Der vil snarest blive opsat en postkasse i klubhuset, hvor man 

kan komme med gode råd. 

DOMMERE EFTERLYSES 

Ungdomsafdelingen mangler dommere – hvis du har lyst til at 

være med så kontakt ungdomsformand Kenneth Førgaard på 

tlf. 53828221 eller mail: kennethfrgaard@gmail.com. 

LÅN AF KLUBHUSET 

Hvis du vil låne klubhuset skal det være i regi af fodbolden. 

F.eks. opstart, nedstart, juleafslutning eller lign. Kontakt 

Formand Peter Laurent tlf. 21721364 eller mail: gif-

fmd@live.dk. Bemærk at alle, der deltager i arrangementet 

skal være up-to-date med kontingent. Det koster 300 kr. som 

går til rengøring af lokalet.  

 

Al køb af øl og vand foregår i baren. Man har ikke medbragte 

drikkevarer med. Der kan aftales en favorabel pris for drik-

kevarerne med bestyrelsen.  

 

 

 

SPONSORATER 

Vi har været så heldige at modtage 5000 kr. fra Ballerup 

Centret. Tak til Jonas Bay Salvesen som har søgt sponsoratet.  

 

Klubben har søgt Tuborg Fondet om et sponsorat – det har vi 

fået – så til foråret skal der indkøbes nye borde og bænke til 

udendørsarealerne. 

 

Søgning af sponsorater/legater/fonde skal fremover omkring 

bestyrelsen.  Det vil sige, at man ikke kan søge et sponsorat 

til sit hold uden at få det godkendt hos bestyrelsen. Kontakt 

Lars Heller på tlf. 23458311 eller mail: lars.heller@mail.dk, 

hvis du har spørgsmål i den forbindelse.  

FYRVÆRKERI 

Grantoftens Idrætsforening sælger igen i år fyrværkeri – det  

sker fra 26/12-30/12 i tidsrummet 10.00-22.00 - 31/12 dog 

09.00-16.00. Salget foregår nede fra fodboldklubben af. 

Yderligere information vil blive omdelt i Grantof-

ten/Facebook. Overskuddet går til Grantoften IF – vi håber I 

vil støtte op om klubben og købe jeres fyrværkeri hos os! 

DIVERSE 

Bestyrelsen har købt et billardbord som vil blive sat op før 

sæsonstart i marts.  

 

Grantoftens Fodbold Venner (GFV) sælger igen i år juletræer 

– se her: 
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