Referat fra møde GIF Hovedforeningen onsdag den 3. juni 2014

Emne

Deltagere:

Aktivitet

Ansvar

Formand
Næstformand
Sekretær
Håndbold
Gymnastik
Motion
Tennis
Billard
Badminton

Helle Eriksen
Louise Vedel
Henning Riber
Susanne Skjold Petersen
Hanne Roslyng-Stilou
Merete Olsen
Flemming Jepsen
Edgar Rasmussen
Niels Erik Bull

Fodbold
Kasserer
TeamGym

Søren Tofte
Lone Bilyk
Mette Andersen

Fraværende:

Viby Genbrug
støttemidler til
GIF

Bestyrelsesmøde
Viby Genbrug er det nye navn fremover i stedet for Kirkens Kors.
Viby Genbrug's formålsparagraf er at støtter børn, unge & ældre.
Oms. på 1 mil og et overskud på kr. 400.000, heraf 100.000 til den
lokale foreninger.
Viby Genbrug havde en overførsel på 15.000,- med til Gadstrup IF.
HE modtog kuverten med pengene og blev fotograferet sammen
med de 2 repræsentanter, til brug for artikel i pressen.

Kommentarer
til sidste
referat.

Tilbagemelding fra Lone og Susannes deltagelse i orienterings møde
vedr. nye skolereform. SSP syntes det var meget informativt, men
der er stadig stor usikkerhed om hvor meget den nye reform bringer
af nyt.
Susanne har talt med Viby om, hvordan deres åben hal er gået i
efterårsferien. Tilbagemeldingen er at det var gået så som så, altså
ikke synderlig succes.

Siden sidst,
generalforsamling d. 20. marts

Ny næstformand i hovedforeningen bliver Louise Vedel.
Claus Nielsen blev udvalgt som suppleant.
HR Kontakter Regina vedr. kontaktperson og information om ny
formand i forhold til Interbook systemet.

HR

Samtlige nye bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner er nu lagt
ind i Conventus.

OK benzin,
aftale og

Opgørelse for 2013 blev omkring 10.000,-.
Pengene overrækkes ved en lille ceremoni ved Gadstrup Fodbold Dag
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Emne

Aktivitet

aktiviteter

lørdag den 23. august, hvor Bjarne Christensen fra Dagli'Brugsen vil
overrække check til HE.

Ansvar

Når der er potentielle arrangementer for at uddele OK kort, må der
gerne meldes ind, således der kommer så mange sponsor penge ind
som muligt.
Det blev aftalt at udforme et skilt med info. vedr., hvordan man
tilmelder sig OK sponsoraftalen. Skiltet ophænges relevante steder.

Ramsø Hallens
udvidelse, info
fra
arbejdsgruppen

Bordet rundt
Motion

HR gav en status opdatering på projektgruppens arbejde / ide
katalog til Ramsø Hallens udvidelse.
Udkastet er opdelt i tre etaper, hvor første etape er selve
haludvidelsen, etape to er løbe / kondi rute Gadstrup rundt og tredje
etape er etablering af kunststof fodboldbane.
Ide udkastet er nu helt færdig og er fremsendt til kommunen Kultur
og idrætsudvalget, med en ekstra bevilling på 10 mil. kr.
Der er aftalt møde med kommunen onsdag den 11. juni. Her
deltager Helle, Bo, Vinni og Henning.

Merete Olsen er valgt som ny formand.
Det går stille og roligt – har fået nye instruktører, som fungerer
godt.
Har etableret engangs betaling for samtlige aktiviteter i
motionscentret.
Målet er at erhverve flere medlemmer.
(hvad med at indrykke en artikel i Heden om denne aktivitet ?)

Håndbold

Har deltaget i møde med DHF, som i øjeblikket kører en kampagne,
som ved navn ”knæk kurven”. Grunden er det faldende medlemstal
der er sket det seneste års tid.
Har speciel fokus på årgang 00 og 01, for at følge hvorfor så mange
udmeldelser sker.
Afholdt børnestævne i april måned.
Forventer at udvide samarbejdet med Viby omkring Team Ramsø
U10 til U18. Hvilket vil sætter fart på ungdomsafdelingen og bedre
mulighed for at stille hold.
Piger U14 har været til strandhåndbold på Marienlyst. Det var en
rigtig god og givtig tur.

Badminton

Totalt lukket – Sender nye hal/spille tider ud i den kommende tid .
Forventer 4 turnerings hold den kommen sæson.
HE forhører om Skalstrup hallen kan anvendes nu efter afvikling.

MO

HE

Side 2 af 5

Referat fra møde GIF Hovedforeningen onsdag den 3. juni 2014

Emne

Aktivitet

Billard

Var nede på 11 medlemmer, men nu 3 nye medlemmer, så de er nu
14.
Der tilmeldes 2 oldboys turnerings hold fra efteråret.

Gymnastik

Ved opvisningen i marts var der besøg fra DGF, som tildelte
gymnastikforeningen en certificering for kvaliteten i
børnegymnastikken.
Junior piger tager på træningsophold på Island.
Sidste brikker er ved at falde på plads til næste sæson med trænere
og træningstider. Der har været lidt udfordringer med de trænere
som samtidig er lærer, da de ikke endnu kender deres
arbejdsdag/tid i forbindelse med den nye skolereform.

Fodbold

Vi har
- afholdt et træner- og holdledermøde med fokes på nye
spilleformer, brug af Kampklar og hvad der spiser til kamp og
træning.
- afholdt KomudafPOMFRITTEN med stor succes. Over 150 børn fra
SFO havde en drøn sjov dag med masser af aktiviteter.
- forsøgt at starte Fodbold-Fitness op for kvinder – men der kom kun
en enkelt.
- har nedlagt U16 piger pga. manglende interesse.
- har holdt et møde for at få kortlagt alle opgaver – det var meget og
der er kommet et flot skema ud af det.
- har aflyst MINI-VM – primært fordi hjemmeholdene ikke kunne
finde ud af at melde sig til.
- har afholdt spillermøde på seniorsiden og arbejder lige nu videre
med de input ift. ny struktur som skal være klar efter sommerferien.
Et klubsamarbejde kan blive en løsning.
- arbejder med ture i pinsen (nogle enkelte hold), til brande (oldgirls) og en tur til Holland i efterårsferien (U13+U5).
- arbejder så småt på Gadstrup Fodbolddag som afholdes 23.8.

Tennis

Har lige gjort klar til den nye sæson. Er spændt på hvor mange
medlemmer der er ?.
Har forsøgt sig med noget træning, men det er svært at få samlet
interesserede spillere.
Hvis det ikke lader sig gøre, ændres således det bliver mere
koncentreret træning der tilbydes.
Det er de gamle garvede spilere, som hænger på, hvor ungdommen
viger denne sportsgren.
Der er sat et samarbejde igang med motion om fælles aktiviteter.
Fodbold har også henvendt sig, om at spille fodbold om vinteren,
hvilket kan give lidt udfordringer, men vurderes i øjeblikket.
Den 14. juni fylder tennis 25 år, hvilket fejres med en lille reception
på tennisbanerne, hvor der bl.a. vil bydes på lidt til ganen.

Ansvar
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Hvad skal vi
med GIF?
Input og dialog

Tilbagemeldinger fra afdelingerne:
Godt som paraplyorganisation, hvor der er god dialog om, hvad der
sker i andre afdelinger.
Meget synergi i gruppen – give hinanden ideer og hjælper hinanden
med forskellige opgaver.
Evt. fælles flyer til omdeling, hvor afdelingerne kan profilere sig for
kommende sæsonstart efter sommerferien.
Kan man tænkes andre samarbejder ?
Lave fælles kurser, så som første hjælp mm. på tværs af
afdelingerne, hvilket gør, at en del kurser kan afholdes lokalt i
Ramsø Hallen.
Sportsskader – hvordan opvarmning. Hvad skal du spise før du går
til træning osv..
Opbygning af fælles ”frivillig” portal – for alle Gadstrup borgere, som
vil være frivillig måske bare et par timer til f.eks.
Gymnastikopvisning - Gadstrup Fodbold Dag osv. altså frivillig
netværk.
Unge frivillige hjælpere vil gerne kunne skrive på deres CV, at de har
deltaget i frivillig foreningsarbejde.
Samarbejde med skolen omkring – fælles arrangementer. Her kan
hver afdeling selv tager kontakt til skolen / idrætslærerne.

Evt.

Den gamle fane skal udstilles i montre skab, som ophænges i hal 1.

Ansvar

HR

Nye regler for booking af hallen i ferierne.
Da der har været udfordringer i forbindelse med, at hallen frit stilles
til rådighed for brug i ferien bl.a. med hygiejne / tømning af
skraldespande mm., har Ramsø Hallens bestyrelse besluttet, at
hallen kan bookes i ferien for de almindelige timepriser, som på
interbook.
Som modydelse sørger hallens personale for nødvendig rengøring.
Dvs. når hallen bookes i ferien, skal det stadig ske på Ramsø Hallens
hjemmeside. Den der booker får adgang til hallen og skal andre
trænere have adgang anføres dette ved bookingen.
Den enkelte afdeling vil efterfølgende modtage en faktura fra hallen.
Hvilke personer skal have adgang til hallen gælder i ferien - gælder
Tennis og Fodboldod.
Osteds IF holder 100 års jubilæum MO og HE deltager og giver en
gave.
Har modtaget invitation til Tune 90 års jubilæum 20. Juni – HE
deltager medtager gave.
Referat

Henning Riber
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Næste møde

Aktivitet

Ansvar

HE udsender dagsorden en uge før næste møde.

HE

Afholdes torsdag den 13. august kl. 19:30 i mødelokalet.
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