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Deltagere: Formand Helle Eriksen 

Næstformand Louise Vedel 

Kasserer Lone Bilyk 

Sekretær Henning Riber 

Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou 

Motion Merete Olsen 

Fodbold Søren Tofte 

Tennis Flemming Jepsen 

Badminton  

Claus Nielsen 

Niels Erik Bull 

Suppliant 
 

 

Fraværende:   

Billard Edgar Rasmussen 

Håndbold Susanne Skjold Petersen 

TeamGym Mette Andersen 

 
 

 

 Bestyrelsesmøde  

Opsamling og 

gennemgang af 

sidste referat 

HE har undersøgt muligheden for, at kunne benytte Skalstrup hallen. 

Tilbagemeldingen er, at det ikke på nuværende er muligt, bl.a. fordi 

der går endnu 2 år før militæret er ude og ingen ved, hvad området  

skal bruges til endnu. 

HR har aftalt med Regina, at hun ændrer oplysninger på interbook 

(ny formand mm.). Der var en lille misforståelse, oplysningerne nu 

tilrettet (hvilket vi selv skal gøre). 

HR har indhentet tilbud fra tømrer og glarmester vedr. montre til den 

gamle fane (har i dag rykket for svar). 

HE har talt med konservator og aftalt et møde, for at se om der kan 

gøres noget for, at fanen kan shines lidt op, samt om der skal gøres 

noget med holdbarheden.  

 

 

Hjemmeside, 

nyt oplæg, ny 

mulighed 

I forretningsudvalget er der blevet talt om, at give et nyt og lidt 

mere smart look til hjemmesiderne. Kristen har lavet et udkast, som 

bl.a. kan ses på motions hjemmeside. 

Enighed om, at projektet sættes i gang. 

Kristen vil gerne være behjælpelig, samt orientere om en ny 

opdatering, der er kommet til WordPress, som er platformen vi gør 

brug af. 

Der skal findes en aften, hvor så mange som muligt kan deltage.  

Der er fra mandag den 1. til torsdag den 4. at vælge imellem. 

Aftalt, at hver afdeling melder tilbage til HE med de datoer man ikke 

kan deltage. Tilbagemelding senest den 22 august. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE 

Haludvidelsen, 

tingene har 

taget en 

Efter stormødet før sommerferien, har Vinni sendt breve til samtlige 

medlemmer af Kultur- og idrætsudvalget om et orienterende møde. 

Dvs. der arbejdes videre med den aftalte plan. 
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markant 

drejning siden 

sidst, info og 

strategi 

 

 

ERFA 

gruppemøde, 

GIF afholder 

næste gang i 

september, 

emner til 

dagsorden 

 

Tune IF har udfordret Greves kommunes forvaltning. Udfordringen 

går ud på, at have en forkert struktur og ikke være imødekommende 

over for idrætslivet. 

I Ringsted har man haft samme problemer, derfor er det aftalt, at en 

kontaktperson fra Ringsted IF deltager i næste ERFA møde for at 

orientere om deres problemer og hvordan de har tacklet med og fået 

tingene til at fungere anderledes. 

 

Forslag til dagsorden: 

1. Hvordan kan det lade sig gøre at fastholde de ældre til at 

dyrke motionen 

2. Flere kommer til senere 

 

 

Kommunikation 

og information 

 

Enighed om, at fortsætte med den "informationsstrøm" med lidt info 

fra formanden, når relevant emner presser sig på. 
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Som tidligere år melder man sig selv til. Der arrangeres fælles 

transport med opsamling på hjørnet (Hovedgaden og Toftevej) 

Tilmelding til transport, mail til Henning Riber senest 2 dage før 

arrangementet. 

 

OK benzin check overrækkes fra Bjarne til Helle på Gadstrup Fodbold 

Dagen kl. 15:15. 

Der tages foto og udarbejdes et skriv som sendes til Dagbladet og 

Heden. 

(Dagbladet kontaktperson malene.groenborg@sn.dk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 
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HE er i gang med fælles info. folder, som skal informere alt om, hvad 

GIF kan tilbyde. 

Inden 1. september sender afdelingerne et lille oplæg til HE. 

Folderen kan måske uddeles sammen med fodbold fodboldmateriale. 

 

Ligeledes er HE i gang med en frivilligheds database.  

Basen vil henvende sig til borgerne i Gadstrup og omegn, som gerne 

vil give sin arbejdskraft til forskellige projekter af begrænset 

omfang. 

Basen bliver oprettes i Conventus systemet. 

 

 

 

HE 

Bordet rundt   

 Hver afdeling sender fremover deres indlæg til HR efter mødet, 

således det kan indsættes direkte i referatet. 

 

 

Håndbold Tak til halinspektøren, som har tømret nye boldkasser sammen. Det 

skulle gerne mindske tabet at bolde og uløste spande.  

Sæsonen er lige startet og vi ved endnu ikke, hvordan det ser ud 

rent spillermæssigt. 

Vi har udvidet holdfællesskabet med Viby til årgangene U-10 tom U-

18. Det betyder, at vi kan tilbyde håndbold til alle årgangene. 

Hvordan, det kommer til at se ud, må tiden vise. Der er allerede nu 

meldt hold til stævne i Næstved samt til niveaustævner. 

På damesiden kommer de til at mangle spillere (flytning m.m.), 

herresiden ser godt ud, men Old Girls kommer nok til at være "lige 

til øllet". 

Mht. til træningstiderne er vi torsdag her i hallen og er nød til, at 

starte kl. 16, da de i Viby skolerne først har fri 15:30 og da vi kun 

har hallen til kl. 21., er træningstiderne ikke helt, som ønsket på 

ungdomssiden.  

Der holders møde med Viby i næste uge, for at få de sidste ting på 

plads. Det bliver en spændende og anderledes sæson på mange 

måder. 

 Vi deltager ikke i Gadstrup Fodbold dagen, da der mangler mål og 

en person, som vil stå for det.  

Roskilde Festivalen gik godt. Ikke så mange "badende", men til 

gengæld udsolgt, så der skulle gerne rulle penge ind på kontoen.  

Håndbold karavanen afholdes den 10. sept. sammen med Gadstrup 

Skole. 

 

 

Motion Stille sommer med meget lidt aktivitet i Indoor cycling 

Ser på tilbud om nye cykler med wattmåling.  

Har nye emner til instruktører.  

Indleder måske samarbejde med Viby Cykelklub. Modellen kendes 

endnu ikke. 

Gadstrup Partri den 6. September. Se opslag. 

Gadstrup løbet den 5. Oktober.  
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Omkring 405 medlemmer. 

 

Badminton Badmintonafdelingen er ved at starte den nye sæson op.  

Har udsendt girokort, som skal være betalt senest der 8 august. 

Træningen starter den 25. august.  

Ledige baner sælges efter denne dato.  

Håber at vi kan tilmelde 3 turneringshold til den kommende sæson. 

 

 

Tennis Har passeret halvdelen af vores sæson og det ser ud til at vores 

medlemstal er vigende. Det betyder også, at der har været mindre 

efterspørgsel efter træning, således at træning hver lørdag er skåret 

ned til 2 lørdage - den 23. august og den 6. september. 

Træningssessionerne bliver af lidt længere varighed end normalt og 

med både deltagelse af børn og voksne.  

Den 30. august afholder der årets klubmesterskab. 

I juni holdt vi et stille 25 års jubilæum. 

Samtidig med det vigende medlemsantal trænger banerne til en 

udskiftning. Det koster 150.000 pr. bane, så det er ikke noget der 

blot sætter i gang, men kigger på forskellige muligheder for 

finansiering. 

Med hensyn til baner og medlemmer arbejder der på en evt. 

mulighed for samarbejde med Motion og Fodbold, for at øge brugen 

af banerne. 

 

 

Gymnastik Juniorpigerne har været på træningsophold i Island, hvilket var en 

stor oplevelse for pigerne.  

Circlecross-instruktørerne arrangerede Gadstrup Games medio juni 

med i alt ca. 45 deltagere fra Gadstrup og venskabsforeninger. 

Dagen var en stor succes med masser af konkurrencer og sved på 

panden. Der afsluttedes med aftenfest i hallen. Instruktørerne blev 

allerede på dagen opfordret til at gentage succesen, hvilket de er 

klar til.  

Tilmeldingerne til sæson 14-15 er godt i gang, der startes op i uge 

34-35.  

Der afholdes 1. hjælps/idrætsskade kursus for alle interesserede 

GIF-instruktører/ledere enten lørdag den 4. oktober eller lørdag den 

25. oktober - besked om endelig dato + invitation sendes til alle 

udvalgsformænd, så snart datoen er endeligt aftalt med 

instruktøren. 

 

 

Fodbold Senior: 

Vi har henover sommeren arbejdet på nyt senior set-up sammen 

med Viby. Tidligere var der 8-2 til træning hos og det samme i Viby. 

Vi er oppe nu oppe på tæt på 40 stk. så det må allerede nu 

betragtes som en succes og spillerne har kun positivt at sige. 

Trænere og holdledere er næsten på plads. 

Klubsamarbejdet skal dog godkendes på en ekstraordinær 
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generalforsamling inden 1.10,2014, så der indkaldes snarest til det. 

Det er værd at bemærke at det er spillerne selv som har været med 

til bestemme, hvilken retning ville skulle gå ud fra de scenarier som 

var realistiske at fortsætte med. 

Gadstrup Fodbolddag: 

Vi afholder Gadstrup Fodbolddag 23.8. Planlægningen er i fuld gang. 

Der bliver som altid Hoppeborg og spisning om aftenen, samt meget 

andet. Programmet findes bl.a. på vores hjemmeside. 

Opgaver: 

Vi arbejder videre med at skabe overblik og fordele alle opgaver i 

klubben. Vi har nu lavet et oversigtskema som er hængt op 

forskellige steder, så medlemmerne kan se hvem de bør kontakte. 

Der er mange administrative opgaver, og håbet er, at nogle flere på 

sigt kan uddelegeres til personer uden for bestyrelsen. 

 

Evt. Underskrevne regnskaber fra afdelingerne skal sendes til kassereren. 

Det er tiden, hvor der skal søges aktivitets tilskud - hver afdeling 

modtager skema, som skal sendes til LB i udfyldt stand senest den 

21. sept. 

 

Gadstrup Idræts Dag genoplives i 2015 og vil blive sammenlagt med 

Gadstrup Fodbold Dag. 

 

HE har haft møde med Bjarne Dagli'Brugsen. Her drøftede man bl.a. 

et emne om, at medlemskab af GIF kunne give mulighed for et 

specielt Dagli'Brugsen kort og dermed en eller anden form for rabat 

på butikkens varer. 

 

 

 

Afdelin-

ger 

Referat Henning Riber 

 

HE udsender dagsorden en uge før næste møde. 

 

 

 

HE 

 

Næste møde 

 

Afholdes torsdag den 23. oktober kl. 19:30 i mødelokalet. 

 

 

 

 


