Referat fra møde i GIF Hovedforeningen torsdag den 19. februar 2012

Emne
Deltagere:

Fraværende:

Orientering fra
Formanden

Aktivitet

Ansvar

Formand
Kasserer
Sekretær & GIF’s
Venner
Håndbold
TeamGym
Motion
Gymnastik
Tennis

Merete Olsen
Lone Bilyk
Henning Riber

Næstformand
Fodbold
Badminton

Eilif Eghave
Søren Tofte
Jan Madsen

Susanne Skjold Petersen
Mette Andersen
Vinni Smith Dinesen
Hanne Roslyng-Stilou
Carmen Wilkes Uhre

Lions club havde forespurgt på prisen på reklameskilt i hallen.
Men har meldt tilbage, at de ikke er interesseret lige nu.
RIU holder Repræsentantskabsmøde torsdag den 7. marts 19:00.
Hvem deltager ??
Idrætsfest i Roskilde fredag den 1. februar var et godt arrangement. Der
deltog 3 fra GIF og TeamGym deltog med 16.
Ynglinge mix hold blev hædret. Har vundet DM og var med ved NM.
Benjamin vandt Dagbladets ungdoms pokal. Flot !!
Der er afholdt halfordelingsmøde, hvor alt blev taget i et hug, både de
ugentlige tider og weekend stævnerne.
Tiderne er sendt til respektive medlemmer af udvalget, som skal melde
tilbage om få uafklarede punkter. Deadline for tilbagemelding er ultimo
februar. Tiderne skal senest være indtastet i interbook mandag den 4.
marts. Dette gøres samlet for afdelingerne af hallen.
Møde med de to gymnastikafdelinger 28. januar - og 2 fra
forretningsudvalget.
Emnet var en uoverensstemmelse med overholdelse af
redskabsaftalen.
Der er udarbejdet et kompromis, som er nedskrevet og skal respekteres
af de 2 afdelinger.
Herefter arbejdes der stadig efter reglerne der er nedfældet i
redskabsaftalen mellem de 2 gymnastikafdelinger, Gadstrup IF og
RamsøHallens bestyrelse.
TeamGym har ytret manglende opbagning fra Gadstrup IF's side.
Dette har givet anledning til, at forretningsudvalget har svaret følgende:
Som udgangspunkt behandles samtlige afdelinger på lige fod, og som
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sådan er der i Gadstrup IF lagt op til, at det er hver enkelt afdeling, der
drifter og promovere sig selv.
Men I skal vide, at der næres stor beundring og respekt for det kæmpe
arbejde, som gøres, for at nå de flotte resultater, som Gadstrup
TeamGym har præsteret indtil dato, og som vi håber på kan fortsætte.
TeamGym er med til at gøre Gadstrup synlig på landkortet.
Venlig hilsen
GIF’s forretningsudvalg
v/Merete, Eilif, Henning og Lone
Dette har TeamGym taget til efterretning.
Kommentarer
sidste referat

Der blev spurgt til, hvordan det går med pædofili sagen.
Mette meddelte, at træneren har fratrådt sin stilling, hvorfor TeamGym
ikke længere er part i sagen.
Mødeplanen blev tilrettet og vedhæftes som fil.
Da en del har problemer med at åbne filer i Conventus, udsendes en
besked pr. mail om, at referatet nu kan ses på Gadstrup IF's
hjemmeside.

Bordet rundt
TeamGym

Træner op til konkurrencerne og opvisning. Der vil være opvisning den
3. marts i Roskilde Hallerne og den 15. juni i Ramsø Hallen

Tennis

Generalforsamling er afholdt og der skete ingen ændringer i
sammensætning af bestyrelsen.
Sæsonstart midt april - træning skal være en hverdag i stedet for som
tidligere i weekender.

Motion

Ikke noget nyt, det kører derudaf med fuld gang i butikken.

Håndbold

Generalforsamling onsdag den 27. februar.
Der er styr på trænerne til næste år.
Sidste hånd er lagt på regnskabet og det ser ganske fornuftigt ud.
Der er stævne på søndag den 24. februar i RamsøHallen.
Det er for U6 og U8 mix hold + U12 pigerne.

Gymnastik

Skulle have holdt kursus i førstehjælp, men instruktør måtte melde fra
grunde knæoperation.
Mødet blev derfor udsat, men afholdes snart. Hanne mailer dato rundt,
hvis andre ønsker at deltage.
Afdelingen har holdt et idéaften for trænere / ledere. Her blev
nedskrevet visioner og ideer til fremtiden.
Side 2 af 4

Referat fra møde i GIF Hovedforeningen torsdag den 19. februar 2012

Emne

Aktivitet

Ansvar

Kristen Mathiasen var instruktør og tovholder.
Forbereder opvisning på de forskellige hold - Forårsopvisning er den 9.
marts i RamsøHallen.
Holder generalforsamling 18. marts.
GIF's Venner

Har i 2012 give tilskud til de forskellige afdelinger på i alt 70.000,-.
Der var forespørgsler fra forskellige på, hvad kriterierne var for at
søge.
Vedhæfter ansøgningsskema, hvori hovedreglerne fremgår.

Økonomi

Aktivitetspenge - sendes til de enkelte afdelinger. Der ydes et tilskud på
433,- pr. person u/25 år.
Lone Bilyk udsender materiale om tilskud til næste år. Tilskuddet for
2014 er på basis af medlemstal i 2012.
Kort gennemgang af økonomien og lidt dybdeboring omkring 100 års
jubilæet.
Havde kostet meget, så det godt der var samlet så mange
sponsorpenge ind, samt et stort overskud på Pulsen. Generelt
tilfredshed.

Generalforsamling i
hovedforeningen

Afholdes torsdag den 21. marts.
Der skal findes en ny formand og forslag til to nye til bestyrelsen i
Ramsøhallen.
Merete genopstiller ikke. Er der nogen som kender interesserede
kandidater, vil det være fantastisk.
Der er udarbejdet en nødplan, som går ud på at Henning og Merete
bytter plads, så findes ikke en ny formand, træder denne plan i kraft.
Forslag til halbestyrelsen er Lars Nøredal samt Vinni Smith Dinesen er
suppleant og stiller op.

Udbygning af
RamsøHallen status

Den lille projektgruppe bestående af Frank Veje Rasmussen, HansHenrik Scmidt og Henning Riber, har arbejdet meget intenst, for at
finde den rigtige model for udbygningen.
Landmåler har udmålt området, så arkitekter kan arbejde videre
med målfast planen.
Konsulent fra DGI Huse & haller, som har meget ekspertise inden for
dette, området har været med til, at give input til byggeriet.
En arkitekt er ved at lægge sidste hånd på et udkast som kan
fremlægges og arbejdes videre med.
Der arbejdes også ihærdigt på, at få projekt / udbygningen i gang
primo 2014, hvor den færdige hal også skal stå klar.

DIF tilskud til
idræt.

DIF tilskud til idræt til mindrebemidlede børn og unge, har Søren Tofte
foreslået at Gadstrup IF kunne spille en aktiv rolle.
Side 3 af 4

Referat fra møde i GIF Hovedforeningen torsdag den 19. februar 2012

Emne

Aktivitet

Ansvar

Der var enighed om, at det ville skabe for meget bureaukrati, hvis
hovedforeningen skulle varetage opgaven, så det er aftalt, at det er
den enkelte afdeling, som søger disse midler efter behov.

Conventus
fælles
abonnement Opsiges /
Bibeholdes

Efter at have gennemgået de forskellige priser, er aftalen, at det bedst
kan betale sig, at hovedforeningen fortsat betaler det fælles
abonnement og afdelingerne fortsat betaler afdelingskontingent.
Så der ændres ikke noget.
Henning Riber tager en snak med Conventus vedr. problemerne med at
åbne mails sendt fra systemet.
Det kan ikke bare være et problem vi har i Gadstrup IF.

Evt.

HR

Pokal pudse dag.
Pokalskabene er nu hængt op i cafeteriet og pokalerne står klar til at
blive pudset og sat i skabene.
Der er foreslået en dato søndag den 7. april kl. 10:00 i cafeteriet. Der vil
være fælles frokost mm.
Der skal bruges ca. 7 personer !!
Tilmelding til Merete Olsen merete.olsen.61@gmail.com senest den 23.
marts.
Husk!! deadline for rettelser til halfordelingen er ultimo februar.
RamsøHallen har fået er ekstra driftstilskud i 2012 på 192.000,- .
Pengene er hovedsagelig brugt til at nedbringe gælden til 0,-.

Hjælpere til
halfesten

HR

Er der nogen som ønsker at hjælpe til halfesten kan tilmelding ske til
Henning Riber 2990 4768.
Det blev foreslået om der ikke kunne laves en arbejdsweekend i
hallen, hvor der kunne hovedrengøres, smårepareres mm.
Enighed om at det var en god ide og Henning Riber prøver at se på
mulighederne.

Referat

Generalforsamling

Henning Riber
MO udsender dagsorden en uge før næste møde.
Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19:30- Formøde kl. 19:00
Drikkevarer mm. klarer Eilif Eghave

Næste møde

MO

EE

Afholdes mandag den 3. juni kl. 19:30 i mødelokalet.
Drikkevarer mm. klarer Eilif Eghave

EE
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