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Deltagere: Formand Helle Eriksen 

Næstformand Louise Vedel 

Kasserer Lone Bilyk 

Sekretær Henning Riber 

Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou 

Motion Charlotte Skou Hansen 

Fodbold Søren Tofte 

Tennis Flemming Jepsen 

Billard Edgar Rasmussen 

Håndbold Susanne Skjold Petersen 

Badminton  

 

Niels Erik Bull 

 
 

 

Fraværende:   

TeamGym Mette Andersen 

 
 

 

 Bestyrelsesmøde  

Kommentarer 

til sidste 

referat. 

 

Med hensyn til den gamle fane, så er det besluttet i 

forretningsudvalget, at den skal renoveres. Der er sat en 

konservator på opgaven. Ligeledes er det aftalt at fanen skal hænge 

i forhallen. Der findes en passende placering når fanen kommer 

tilbage fra konservator. 

 

 

Info fra div. 

møder, ERFA, 

RIU, 

Folkeoplysning 

dialogmøde 

 

Efter debat i forretningsudvalget om, hvorvidt det gav mening fortsat 

at være med i den tværkommunale erfagruppe, er det besluttet at 

fortsætte 1) det er kun 2 gange om året 2) der er ofte nogle småting 

som kan tages med hjem. 

Helle deltog i RIU's halvårsmøde, hvor der var foredrag bl.a. om 

implementering af folkeskolereformen. 

Der blev også debatteret kommunaliseringen af private haller, men 

ikke noget nyt, da det lige havde været i dagspressen. 

Lone og Henning deltog i folkeoplysnings udvalgsmødet. Mødet gik 

ud på at udarbejde strategi og mål frem til 2018 for samtlige 

foreninger i Roskilde Kommune på tværs af foreningerne. 

8 grupper udarbejde hver deres ønsker, som blev afleveret til 

forvaltningen som herefter skal arbejde videre med ønskerne og få 

dem nedfældet i en handlingsplan. 

 

 

Hal udvidelse - 

Hvordan ser 

fremtiden ud? 

 

Der afventes på en beslutning fra Ramsø Hallens bestyrelse, som 

holder møde tirsdag den 11. november. 

Der var dog idéer fremme om at holde "gryden i kog" selv om  

udvidelsen først er lagt ind i den strategiske anlægsplan i 2018. 

En idé kunne være at udarbejde læserbreve mm., som en 

systematisk plan kunne sendes til dagspressen. 

 

Ligeledes var der enighed, om at det var en godt at holde fast i 

Facebook gruppen med de mange venner som har sluttet op omkring 
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haludvidelsen. 

På næste møde aftales hvilke initiativer der skal gøres brug af. 

 

Hallen - Skal 

den kommu-

naliseres? 

 

Det er det andet punkt som halbestyrelsen har på dagsordnen på 

tirsdag. Hver vil der blive udarbejdet en strategiplan med forslag til 

forskellige muligheder for lokal ledelse af hallen. 

Hallens bestyrelse har modtaget invitation fra kommunen til et møde 

/ drøftelse af hallens fremtid. Der er ikke stillet nogen dagsorden, 

men det er fra Kommunen med deltagelse af: 

Borgmester Joy Mogensen 

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen 

Kommunaldirektør Henrik Kolind 

Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen 

Mødet afholdes mandag den 1. december. 

 

 

Skolereform - 

Hvordan 

mærker I 

udfordringen/s

amarbejdet? 

Håndbold føler de bliver lidt presset af den nye skolereform, når 

ungdomsskolen "presser" eleverne til at tage valgfag. 

Eleverne skal deldage ellers vil det blive opfattet som udeblivelse. 

 

Valgfag 

Dåstrup Skole, Peder Syv Skolen, Gadstrup Skole, Musikskolen og 

Ungdomsskolen  samarbejder omkring valgfag for 7-9. årgang. 

Ifølge den nye skolereform bliver valgfag obligatorisk. 

Det betyder, at du skal komme til undervisningen, ellers bliver det 

opfattet som ulovligt fravær. 

Et valgfag består af 60 klokketimer, og det kan ligge i forlængelse af 

skoledagen, eftermiddagen, aftenen og i weekenden. 

(6/8 2014) Det er også lige blevet bekendtgjort, at valgfaget for 9. 

klassernes vedkommende skal indgå på en eller anden måde i deres 

projektopgave 

Derfor er det vigtigt, at du får lavet et grundigt valg fra starten. Dog 

er der begrænset antal pladser på hvert hold, da vi ønsker at give et 

spændende og kreativt tilbud. 

Her på siden kan du læse om de forskellige hold og tilmelde dig. 

Vi åbner for tilmelding tirsdag d. 12.august, så alle får lige 

muligheder. 

Først skal du oprette en profil, hvis du ikke allerede har en i 

ungdomsskolen. 

Derefter skal du finde det valgfag, som du synes passer dig bedst. 

Når du har valgt, får du en tilbagemelding senest dagen efter, om du 

er optaget. Hvis du ikke er optaget, skal du ind og søge et nyt 

valgfag, indtil du får godkendt et. 

Alle valgfag starter op uge 36.   

 

Helle kontakter Pernille Hasløv, idrætskonsulenten fra kommune, for 

at høre, hvordan vi forholder os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE 
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Natsport - 

Hvem deltager 

og hvordan? 

Helle har forsøgt iværksætte et møde med klubben for at høre, 

hvilke forventninger de har til Gadstrup IF og om der kan skabes 

nogle alliancer. 

Gymnastik var på sidste år, men ingen har været med siden. 

Gymnastik har aftalt med klubben at være med i november måned 

og et par gange til foråret. 

Hvem står for arrangementet. 

GIF vil gerne være fri. 

 

 

 

 

 

Nøglebrikker/sy

stem - Hvordan 

opleves det i 

praksis? 

Generelt ingen problemer, men utilfredshed med at der skal 

opdatteres nøgle hver måned.  

Dog stadig nøgler der efter 1½ år ikke er kørt tilbage i systemet 

igen. Dette må tages løbende. Liste kan rekvireres hos Henning. 

Fodbold har ytret ønske om at få opsat opdateringspunkt ved 

boldrummet. Henning undersøger. 

 

 

 

 

HR 

 

Infoskærm i 

hallen - Bliver 

den brugt og 

hvordan? 

 

Fodbold og tennis bruger skærmen til deres informationer. 

Der er ingen begrænsninger på hvad der kan sættes på. Det skal 

bare være relevant og tidssvarende. 

Info der ønskes vist på info. skærmen sendes til Henning. 

 

Afbooking af 

halfordelings-

tider / 

koordineres. 

Afbookes der haltider som er reserveret til halfordelingsmødet, 

sendes til samtlige afdelings formænd. 

 

Fremrykning af 

halfordelings-  

mødet, idet vi 

skal have 

booket inden 

bookingen 

bliver givet frit. 

HR får en præcis dato godkendelsen af bookingen fra forvaltningen. 

 

HR 

Bordet rundt   

Billard   

Håndbold Vi har desværre ikke kunne få Old Girls hold op at stå.  

Efter møde med Dame Senior og Old Girls, kom det frem at damerne 

faktisk manglede spillere og foreslog samarbejde med Vindinge IF. 

Dette samarbejde kom hurtigt i stand lige inden turneringsstart. 

Derfor er trænings tiden torsdag fra 19:30 – 21:00 afbooket frem til 

jul, idet der trænes i Vindinge.  

Badminton har fået besked, så de kan starte tidligere. 

Herre Senior er kommet godt i gang med cirka 15 spillere.  

Der er stadig holdfællesskab med Vindinge og de har også spillet 

træningskamp med Viby. 

Turneringskampene er fordelt inden jul i Viby og Vindinge, mens de 
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efter jul kommer til Ramsø Hallen. 

Derfor er hallen ledig 5/12 og 14/12. 

Ungdomsholdene kører fint med TEAM Ramsø.  

Vores karavane i september fik en lille del nye spillere. 

 

Motion Ikke noget nyt at kunne orientere om. 

 

 

Badminton I badminton er vi så småt kommet i gang med sæsonen, men har 

som sædvanligt haft mange aflyste kampe.  

I år er der tilmeldt 3 hold til turnering. To ordinære hold samt et 

herrehold.  

Der er i år ledige baner på særdeles gode tidspunkter. Dem håber vi, 

at kunne få solgt senere på sæsonen. 

 

 

Tennis Ved hjælp af støtte fra GIF's Venner er det lykkedes at få penge nok 

til indkøb af boldmaskine.  

En boldmaskine skal hjælpe med træning men er samtidig et sjovt 

indslag, som vi kan bruge i markedsføring af klubben.  

Mange tak til GIF's Venner.  

Samtidig er lykkedes at finde en løsning, så vi kan få udskriftet 

underlaget på den ene bane. For det første har vi fået en bedre pris 

end tidligere og for det andet har vi indgået en aftale med 

kommunen, at de i princippet vil overtage regningen og at vi så ikke 

får banetilskud indtil støttebeløbet svarer til størrelsen på regningen. 

På den måde omgår vi, at vi ikke kan spare tilskud op fra år til år.  

Helle sender Flemming information om fonde, som vi kan søge, så vi 

evt. også kan få finansiering fra den kant.  

Dansk Tennis Forbund (DTF) har startet et moderklubprojekt, som 

betyder at større klubber "tager sig af" mindre klubber. I praksis 

betyder det i vores område, at de mindre klubber omkring Roskilde 

indgår et samarbejde med Roskilde Tennisklub, hvor alle så 

samarbejder om aktiviteter for spillere, således at der også kommer 

mere aktivitet i de mindre klubber, som ikke har så mange hænder 

til at arrangere.  

Opstartsmøde var i september  og det første reelle 

planlægningsmøde bliver i november. 

 

 

Gymnastik Vi er godt i gang med sæsonen, og der er generelt god tilslutning på 

holdene. Springgymnasterne er til 4 timers træning på Gunslevholm 

Idrætsefterskole en gang om måneden - det er gode træninger i 

lækre faciliteter.  

I september måned afholdtes i samarbejde med DGF 3 forskellige 

kurser i Gadstrup. Det fælles GIF 1. hjælpskursus blev aflyst pga. for 

få tilmeldte. Måske skal vi fremover kun holde det hvert andet år?  

Circlecross/kettlebell (fælles med Gadstrup Motion): 3 aktive har 

været til DM i kettlebells - alle tre kom hjem med medaljer. Der 

arbejdes på at trække afholdelsen af DM i kettlebells til Gadstrup i 
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2015. Landsholdet i BMX-cykling kommer til Ramsøhallen nogle 

gange i november/december for at træne circlecross.  

Repræsentanter for GIFG og GMs bestyrelser har mødtes nogle 

gange for at udarbejde en mere formel samarbejdsaftale omkring 

circlecross/kettlebell (hidtil har aftalerne primært været mundtlige). 

Foreløbigt udkast ligger nu til drøftelse i de to foreningers 

bestyrelser.  

Instruktørerne ønsker at få det store redskabsrum til 

circlecross/kettlebell-træning (gulvet kan bedre tåle vægtstængerne, 

og der er nemmere adgang til at kunne løbe ude) - Henning kigger 

på muligheder for alternativ opbevaring af de ting, der i dag er i 

redskabsrummet. 

 

Fodbold  Senior er nu gennem 1. halvsæson sammen med Viby. Det er 

gået godt både på det sociale plan og det spillemæssige. Få 

bump på vejen og ligner den rigtige løsning for begge 

klubber. 

 Mangler træner til U12 så der søges intensivt. Forhåbentlig 

falder det snart på plads. 

 Ny kunstbane åbnet i Viby. Det skulle gerne give lidt kortere 

afstand til bedre baner, selvom Viby har besat en god del af 

tidernel. 

 Ny er gået i luften med nyt tiltag for de 3-4 årige. Pænt 

fremmøde. Primært leg med bold og forældre. 

 Vi holder Gadstrup Daglig Brugsen Cup sidst i november og 

juleafslutning 20.12. 

 Vi har haft 2 hold (U14 & U16 drenge) afsted på en fed tur til 

Holland i efterårsferien. 

 

 

Evt. Helle er i gang med fælles info. folder, som udsendes når tiden byder 

sig. 

 

Ligeledes er Helle i gang med frivilligbasen der stadig er i opstarts / 

planlægningsfasen. Der vil formentlig komme mere form på i det nye 

år. Det overvejes pt. om evt. nemvagt.dk, som er blevet brugt bl.a. 

ved Roskilde festival mv., skal være grundlaget for basen. Der skal 

laves en tydelig kampagne i lokalområdet gennem et par måneder, 

når basen er klar til indskrivning. 

 

Helle fremsender mail til afdelingerne vedr. børneulykkesfonden og 

julekort salg. 

 

Onsdag d. 28 januar kl. 16.45-ca. 21.30 i Vindinge. 

Konsulenter fra Conventus og Klubmodul kommer og præsenterer de 

to produkter, hvor man kan få indblik og svar på mange af 

funktionerne og mulighederne i de to systemer. 

Mødet afholdes af Vindinge IF og er som udgangspunkt gratis (der 

HE 
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opkræves muligvis et mindre beløb for aftensmaden). 

Mødet vil først og fremmest være relevant for formand, kasserer og 

medlemsregistrator, så hvis I har nogle af disse i jeres afdelinger 

som ønsker at deltage, skal I melde tilbage til mig ASAP og senest 

næste søndag d. 16 november. 

 

Det er som om, der er ved at brede sig en lidt slap holdning omkring 

oprydning og placering af redskaber. De angivne placeringer af 

redskaber skal overholdes og det er trænerens ansvar. 

Med hensyn til rytmegulvet er der helt specielle regler: 

 Skal rulles pænt sammen og der påsættes bånd på samtlige 

måtter. 

 Måtterne placeres mellem de 2 sidste limtræs spær med 

snippn ind mod muren. 

 Samlingsbåndene lægges pænt i den røde kasse og låget 

sættes på. 

 Transportredskaber skal stå i redskabsrummene. 

Overholdes denne aftale ikke, placeres måtterne i redskabsrummet 

som aftalt fra start. 

 

 

Referat Henning Riber 

 

HE udsender dagsorden en uge før næste møde. 

 

 

 

HE 

 

Næste møde 

 

Afholdes onsdag den 3. december kl. 18:00 i mødelokalet efterfulgt 

af årets julefrokost. 

Der er i øjeblikket tale om at rykke mødet til den 4. december, da 

der er frafrald den 3. I hører nærmere. 

 

 

 

 


