Referat fra møde GIF Hovedforeningen torsdag den 4. december 2014

Emne
Deltagere:

Aktivitet

Ansvar

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Gymnastik
Motion
Tennis
Billard
Håndbold
Badminton

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

Fodbold
TeamGym

Søren Tofte
Mette Andersen

Fraværende:

Bestyrelsesmøde

Haludvidelse.
Nyt fra Ramsø
Hallen.

De afsluttede budgetforhandlinger i kommunen, endte med et forlig, hvori det
er angivet, at Ramsø Hallens udvidelse blev skudt frem til 2018.
En del debat om, hvad taktikken er fra Kultur- og Idrætsudvalget side er.
Det mest nærliggende er, at tro Springcentret i Roskilde bliver rykket frem til
at stå færdig i 2017 og herefter vil kulturudvalget have meget fokus på, hvor
stort presset herefter bliver på Ramsø Hallen.
Bliver presset stort bevilges pengene, men hvis der viser sig vigende brug af
hallen fremrykkes bevillingen igen eller tages helt af det strategiske
anlægsbudget i ”stilhed”.
Der var enighed om, at det må ses som en realitet, at hallens udvidelse først
vil blive realiseret i 2018. Derfor skal der udarbejde et masterplan frem til
2018 for, hvordan politikerne / beslutningstagerne kan/skal påvirkes:
Der bør lægges maksimalt pres på RIU, for at få dem til at støtte op omkring
Ramsø Halens udvidelse, som de har angivet i høringssvar til første og
endelige behandling af budgettet.
Denne del har formanden for Gadstrup IF, som udgangspunkt ansvaret for
godt bakket op af formanden for Ramsø Hallen.
Herudover anvendes følgende 2 medier til at udbrede information om Ramsø
Hallens udvidelse.
1. gennem dagspressen i form af strukturere læserbreve indsendt til
dagspressen i forud angivne intervaller og af på forhånd udvalgte
personer.
2. styrke Facebook gruppen, ved at holde gruppen orientering og
opdateret om, hvor langt vi er i projektet og hvilke hindringer der
mødes på vejen.
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Der var ligeledes enighed om, at det vil være svært at holde "gryden i kog" i 4
år. Så planen skal udarbejdes med en horisont på de 4 år.
Det blev ikke besluttet, hvad der skal ske med projektgruppen, samt hvem der
har ansvaret for at planen udarbejdes og holdes i gang indtil målet er nået.
Disse 2 punkter tages med på dagsordenen til næste halbestyrelsesmøde.

Natsport, ideer
og møde i
januar

Der er aftalt møde med klubben.
Den 26. Januar er foreslået.
Alle der har lyst er velkommen til at deltage i mødet.
Der kan være mange muligheder for aktiviteter, bl.s. er der en aftale
med Roskilde Bordtennis, som gerne stiller op til et arrangement.

Idrætsfest
RIU/Roskilde,
tilmelding og
indstilling af
udøvere

Afholdes den 30 november.
GIF afholder udgifterne til 18 personer (2 pr. afdeling).
Men aftalen blev, at uanset afdeling, fyldes der op til de 18 personer.
Lone foranlediger fælles tilmelding. Hun skal have tilmeldingerne
senest den 12. januar 2015.

Generalforsamlingsdatoer for
alle afdelinger

Hovedforeningen afholder generalforsamling mandag den 23. marts
kl. 19:30. Formøde kl. 19:00.
Som altid udsendes fælles annonce for samtlige GIF's afdelinger med
generelforsamlinger i starten af januar måned.

HR

Datoer for afholdelse af generalforsamling sendes til Henning Riber
senest den 31. december 2014.

Alle

Halfordelingsmøde,
Nyt fra
kommunen?

Halfordelingsmødet afholdes 6. januar 19:30 i hallens mødelokale.
Samtlige afdelinger skal have booket deres tider senest den 15.
januar 2015.

Bordet rundt
Billard

(fra sidste referat)

Motion

I Gadstrup Motion går det overordnet fint, men omkring Gadstrup

Har 2 Old Boys hold som spiller i 2 puljer.
Vi er halvvejs og holdene er placeret
Hold 1 på en 4. plads
Hold 2 på en 5. plads
Derudover har vi et hold i 2. division og de ligger på en 3. plads.
Hvert hold er på 4 mand.
Medlemstal i sag på 16 stk.
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Løbet kunne vi godt tænke os nogle flere deltagere. Vi spurgte om vi
måtte uddele en folder om løbet til skoleeleverne, men fik umiddelbart
et nej.
Til næste år vil vi gerne have et samarbejde med skolen op at stå f. eks.
at eleverne træner hen i mod løbet.
GIF fik 10 klip til skolens intranet i 100 års jubigave. De skal huskes og
bruges. De er ubrugte.
Vi har udfordringer med instruktører i Indoor cycling og har lånt
instruktører fra Vindinge. Vi arbejde på egen uddannelse, da der ikke er
nogen udbudte kurser på markedet pt.
Evt. foregår i
cafeteriet.

Spørgsmål fra Søren Tofte:
Jeg har lige et spørgsmål vedr. tilskud. Ikke at det er relevant lige
nu for os, men støtter GIF's Venner også hold, som bygger på/har
holdsamarbejde med andre klubber?
Nu har håndbolden jo samarbejde med Viby, og vi har det på
seniorsiden og hvem ved, hvad der sker fremover.
Hvordan forholder GIF's Venner sig til disse konstellationer ?
GIF's Venner havde punktet med på seneste dagsorden hvor
følgende blev besluttet:
I forhold til støtte til ansøgninger, hvor hold samarbejde/deling med
andre klubber gøres gældende, vil dette komme til udtryk på
ansøfningsskemaet i form af et ekstra felt, hvor der anføres, hvor
mange deltagere er medlem af Gadstrup IF og hvor mange deltagere
fra anden forening.
Herefter vil tilskuddet blive tildelt med hovedvægt på medlemmer af
Gadstrup IF.
Tilskuddet bevilges som et samlet beløb, hvor ovenstående
betragtninger ikke kommer til udtryk.

Referat

Henning Riber
HE udsender dagsorden en uge før næste møde.

Næste møde

HE

Afholdes onsdag den 11. februar kl. 19:30 i mødelokalet.
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