
NYHEDSBREV - GIF 
 

 

MARTS 

Foråret er over os, og en ny sæson starter op. Vi byder 

trænere, holdledere og spiller velkommen til en ny 

sæson, hvor vi forhåbentlig får en masse sejre til Gran-

toften IF. 

 
GENERALFORSAMLING 2014 

Der har været afholdt generalforsamling i Grantoften 

IF den 19. marts 2014. Peter Laurent valgte dagen 

inden at trække sig af personlige årsager. Jan Holde 

blev valgt som ny formand. Referatet er udsendt via 

mail, hjemmeside og facebook. 

 

Bestyrelsen ser således ud nu: 
Formand Jan Holde – valgt for 1 år 

Kasserer Michael Madsen – genvalgt 

Svend Jensen – genvalgt 

Lars Heller – genvalgt 

Michael Gyldholm  næstformand – genvalgt 

Erik Udsen valgt som bestyrelsesmedlem  

Pia Førgaard vælges til 1. suppleant 

Ulrik Larsen vælges til 2. suppleant 

Torben Lamborg - revisor  

Søren Jacobsen – revisor 

 

Vi siger velkommen til Erik (Buller) Udsen og Ulrik Lar-

sen som hhv. nyt medlem og ny suppleant af bestyrel-

sen. 

UNGDOMSAFSLUTNING 

Der var ungdomsafslutning lørdag den 15. marts 2014. 

Der var som sædvanlig lotteri, og vi takker for de fine 

sponsorpræmier vi fik fra: 

 

Netto, Grantoften (gavekort) 

SuperBrugsen, Smørum (kaffe og rødvin) 

Servicekiosken, Grantoften (bamse) 

Jimmi Frandsen, Emmas Mad (gavekort) 

Grantoftens Bageri (gavekort) 

Sportigan, Brønshøj (diverse sportsartikler) 

Ballerup Gokart Center (gavekort) 

 

Følgende spillere blev valgt til: 

Ungdomspiller/ pigespiller  2013 : Emilie Hallas 

Årets mini talent 2013  : Mikkel Førgaard 

 

Årgang  02 :  

Årets fremgang:  Oliver Ravnholt  
Årets fighter: Ali Erkut  
Årets spiller: Mikkel Pors  
Årgang 03 : 

Årets fremgang: Casper Larsen 

Årets fighter: Nicklas Mejnholt 

 

Årets spiller: Jonas Førgaard 

Årgang  Piger: 

Årets fremgang:  Nevin Sen 
Årets fighter:  Cecilie Pedersen 
Årets Spiller: Emilie Hallas 

U 15 drenge 

Årets fremgang: Anders Lundquist 
Årets spiller:  Jonas Wilhelmsen 
Årets fighter:  Lucas Hjort 

 

Alle poder fik en medalje  

RIS OG ROS 

Der er sat en postkasse op i klubhuset – ved toiletter-

ne. Kom endelig med ris eller ros.  

JORDVARME I KLUBHUSET 

I løbet af de næste 14 dage vil der blive installeret 

jordvarme i klubhuset. Derfor er der håndværkere på 

banerne og i klubhuset. Arbejdet forventes at vare en 

uges tid. 

FRA KASSEREREN 

Michael (klubbens kasserer) beder om, at I alle går ind 

og opdaterer jeres oplysninger på klubbens klub-

modul. I kan finde det via dette link: 

www.grantoftenif.klub-modul.dk. 

 

Husk at få betalt jeres kontingent! 

 

HUSK: Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren – på 

mail Michael.RaunsbjergMadsen@scandichotels.com/ 

via blanket som ligger i klubben.  

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. 

BAREN 

Pia Førgaard søger frivillige til baren/kantinen. Der af-

holdes barmøde den 7. april kl 19.00 i klubhuset. Kom 

ned, hvis du er interesseret. 

BANEÅBNING 

Vi ved ikke endnu, hvornår banerne bliver åbnet. Vi 

venter på besked fra Ballerup Idrætspark. 

NYHEDSBREV 

Input til Nyhedsbrev er meget velkomment – send det til Jan 

Holde på janholde63@gmail.com. 
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