Referat fra møde GIF Hovedforeningen onsdag den 11. februar 2015

Emne
Deltagere:

Aktivitet

Ansvar

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Gymnastik
Fodbold
Håndbold

Helle Eriksen
Louise Vedel
Lone Bilyk
Henning Riber
Hanne Roslyng-Stilou
Søren Tofte
Susanne Skjold Petersen

Motion
Tennis
Billard
Badminton
TeamGym

Merete Olsen
Flemming Jepsen
Edgar Rasmussen
Niels Erik Bull
Mette Andersen

Fraværende:

Bestyrelsesmøde

Opfølgning og
godkendelse af
sidste referat
Ramsø Hallen
A.M.B.A.

Ingen kommentarer til sidste referat

Kommunaliserings processen af Ramsø Hallen er i fuld gang og der
har været afholdt ekstraordinært generalforsamling, hvor der blev
stemt for planen.
Advokat Klaus Fiala, som blev foreslået af Roskilde kommunen til at
forestå likvidationsplanen, har nu fået overdraget hele projektet og
forløbet forventes afsluttet ultimo juni måned.
Ramsø Hallens bestyrelse har haft nedsat en projektgruppe som har
haft til opgave at udarbejde en forretningsorden,
Projektgruppen er endt op med at lave et oplæg, hvor det satdig
kommer til at hedde bestyrelse og med egne vedtægter, som nu skal
godkendes af kommunal bestyrelsen.
Under den ekstra ordinære generalforsamling blev spurgt ind til den
fremtid, som hallen og dermed GIF og lokalområdet står over for,
hvilke udfordringer der muligvis kan opstå og hvilke sikring vi som
brugere har fremadrettet.
Det meste endte dog i holdningstilkendegivelser og forventninger,
men ikke nogle konkrete og endelige svar på spørgsmålene, da det
er en proces, som forhandles og falder på plads efterhånden, som
forhandlingerne skrider frem.

Info vedr. møder:
RIU,
Viby IF,
Natsport

RIU
Orientering vedr. møde med formand Jørgen Aufeldt RIU, mandag den 19.
december.
Vi havde et godt og fornuftigt møde, hvor vi kom omkring mange ting.
Bl.a. haludvidelsen, hvor han/RIU meget gerne bakker op omkring den
kommende proces for, at sikre en fremtidssikring af Ramsø Hallen og det
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omkringliggende område i bredt samarbejde.
Han er af den overbevisning, at selvfølgelig skal kommunen nok fastholde
penge til en forbedring og optimering af idrætsfaciliteterne i Gadstrup især nu
når der er ”faldet” ro omkring gymnastik og bordtennis i Roskilde.
Men der skal fortsat arbejdes og laves ”lobby” arbejde i og omkring
Gadstrup/Roskilde og det idrætspolitiske spil.
Vi talte kort omkring tennis og de udfordringer der er med banerne pt..
Der er sendt en mail til Flemming, for at vende et par andre perspektiver.
Vi talte omkring fodbold, kunstgræsbane og den nuværende vinterbane, så
jeg håber, at der derigennem kan ske en forbedring på den nuværende bane,
da den er meget dårlig efterhånden. Vendes med Søren Tofte.
Der blev talte om Viby kontra Gadstrup og hvordan man kan profilere
sig generelt.
Alt i alt en god times snak, hvor vi fik delt holdninger og tilkendegivelser. Jeg
er fortrøstningsfuld i forhold til det fremadrettede samarbejde.
Viby IF
Lørdags den 10. januar, var jeg i Viby, for at få en snak med Inga Skjærris,
formand for Viby IF.
Anledningen var egentlig at Viby IF har efterspurgt RIU for at få tildelt ca.
30.000 kr. til deres nyetablerede svømmeafdeling. Men da de penge er
overdraget til RIU i forbindelse med nedlæggelse af Ramsø kommune og
dermed også Ramsø Idræts Union, er de båndlagt til svømmeinitiativer i
Roskilde Syd.
Da Roskilde Syd jo ikke kun er Viby IF, kontaktede RIU/Jørgen mig for at høre
om der var et svømmeinitiativ på vej i Gadstrup IF.
Da jeg ikke lige ser en svømmeafdeling blive oprettet i GIF regi, aftale vi, at
der skulle laves en samarbejdsaftale mellem Viby IF og Gadstrup IF, for på den
måde at få de allokerede penge ud og arbejde til fordel for Roskilde Syds
borgere.
Vi fik en god snak om svømmeafdelingen i Viby og hvordan det også kan
komme til gavn for Gadstrups borgere.
Jeg manglede først og fremmest noget indblik i hvor, hvordan og hvilke hold
der var mulighed igennem deres svømmeafdeling.
Der svømmes pt. i Borup i et aktivitetshus, hvor det er et varmtvandsbassin,
hvorfor det er godt til de små årgange, pensionister, handicappede,
overvægtige og folk der skal genoptrænes af den ene eller anden grund (vand
gymnastik). Derudover er der mulighed for at lave et kvinde/integrationshold,
da der max. Kan være 10 deltagere pr. hold. Dvs. man kan ”lukke” af og kun
have kvinder i området, hvilket er blevet taget positivt imod af befolkningen i
Viby og området, da de etniske kvinder kan bruge det både for sig selv og
sammen med deres børn også. Så en ”rigtig” svømmeklub er det ikke endnu,
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men initiativet er taget og afdelingen oprettet.
Jeg har fået budget og vedtægter mv. så det ser fornuftigt ud.
Enden på det hele blev at der blev udarbejdet en samarbejdsaftale og derefter
udarbejdes en fælles artikel til Heden bl.a., hvor der gøres opmærksom på
svømmeinitiativet i samarbejde.
Derfor vil det også snart fremgå på vores hjemmeside, at der er etableret
dette samarbejde og der vil være et fast link fra GIF til svømmeafdelingen.
Pt. hedder det Viby svømmeklub, men klubben vil, hvis muligt, opfordre til at
lave navneændring til Ramsø svømmeklub på deres kommende
generalforsamling 24. februar.
Inga var meget ”på” for at fortælle om alle deres gode og aktive initiativer
herunder bl.a. Peder Syv fastelavnsfest, som dog afholdes i Cosmoshallen mv.
Der var en god og konstruktiv dialog også i forhold til hal, haltider, kommunal
forvaltning, DIF kontra DGI mv.
Natsport
Da Klub Syd desværre ikke havde fået videre bragt indkaldelsen til
Ungdomsskole og relevante samarbejdspartnere – ansatte, tog mødet
udgangspunkt i en fri dialog af de tilstede værende.
Natsport skal bibeholdes og gerne i et bredere samarbejde. Den fri leg er
vigtig, men en fast varierende aktivitet enten fra lokale afdelinger eller udefra
kommende foreninger, vil bringe nyt liv til aktiviteten.
Der er ca. 100, 4-7 kl., børn tilstede fra kl. 20. Den faste aktivitet bør være fra
20-21, evt. m. gentagelse kl. 22-23, hvis det er attraktivt for de større børn og
unge også. Den faste aktivitet bør være i hal 1 el. 2, for synlighed og
sammenhørighed blandt børnene. Den frie leg er vigtig at fastholde i løbet af
aftenen. Hal 3 kan tænkes i yderligere alternative aktiviteter, som kræver
mindre plads og en mindre interesseret skare af deltagere.
GFIG og motion vil gerne bidrage med aktivitet 1-2 gange om året. Motion har
en lidt ældre målgruppe, 12-14 år med speciel junior fitness samt fra 15 år og
opefter.
Alternative aktiviteter kunne f.eks. være fægtning, Roskilde bordtennis,
floorball, boksning, mørke/natløb evt. i samarbejde med spejderne,
halloween i oktober, softball/amerikansk rundbold, kørestols basket,
Fra GIF deltog Formanden, Gymnastik, Fodbold og Motion.

Frivilligportal?

"Noget faldet ned fra himlen", da DGI har redskabet i form af en database
som kan anvendes.
Projektet færdigarbejdes hen over foråret og der udvælges den model som
passer bedst til GIF.
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Det kan være en ide at stille op i forbindelse med Gadstrup Idrætsdag for at
hyre potentielle hjælpere.
Hvordan skal det kommunikeres ud i lokalsamfundet er spørgsmålet ??
Hvad skal GIF.
En snak om hvor
og hvordan GIF
kan og bør støtte.

Bordet rundt
Tennis

Punktet gav anledning til en del snak, bl.a. omkring hele Gadstrup IF's
struktur.
Derfor blev det besluttet, at holde et helt nyt møde, hvor dette punkt tages
op.
Mødedatoen er fastsat til mandag den 13. april, kl 18:00 hvor der startes med
lidt mad.
Dagsorden:
1) GIF aktivitets dag, lørdag d. 22 august 2015. Hvilke aktiviteter bydes der ind
med på dagen. Der skal være gang i den hele dagen.
2) GIF's fremtidige struktur.

Har valgt ny formand Niels Christiansen i forbindelse med
generalforsamlingen.
Det vil fremover være Flemming H. Jensen, som deltager i hovedforeningens
bestyrelsesmøder.

Motion

Det går godt i GM. Vi er 470 medlemmer med instruktører, bestyrelser mv
Vi er trykket på kapacitet både i motionscenteret og til indoor Cycling. Så vi er
gået i tænkeboksen. Økonomien er der heller ikke noget at klage på. Vi har
holdt kursus i weekenden, hvor fodbold har stået for forplejningen. Det kan
de bare godt. Bestyrelsen forsætter, hvis den kan få lov, efter
generalforsamlingen.

Gymnastik

Afholdte mellem jul og nytår familietræning med ca. 80 deltagende børn og
voksne. Et rigtig godt arrangement, som skal gentages.
Ved idrætsfesten den 30. januar blev Marie Ihle Sørensen hædret for DM i
kettlebell. VM-sølvvinderen fra 2014 er netop skiftet til Gadstrup, så fremover
er der forhåbentlig basis for mere hæder til de aktive :-)
Den 31. januar afholdt circlecross/kettlebell-instruktørerne "Beginners' Cup" i
kettlebell - et stævne der afholdes tre steder i landet på samme tid. Det var
veltilrettelagt og forløb rigtig godt med tilfredse konkurrencedeltagere.
Deltog i fælles fastelavnsarrangement med håndbold og fodbold - det var
godt.
De fleste hold arbejder pt. frem mod deltagelse i opvisninger og konkurrencer
i løbet af foråret. Lokalopvisning afholdes den 14. marts kl. 12.30. - I er
selvfølgelig meget velkomne.
Generalforsamling afholdes 1. marts. Et enkelt bestyrelsesmedlem stopper Side 4 af 6
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der er fundet en ny.
Fodbold

Efter en veloverstået juleafslutning ser vi frem mod et nyt år.
For årets første kvartal, har vi sat nogle ting på dagsordenen.














Vi har afholdt særligt holdledermøde, for at sætte fokus på netop
holdledernes udfordringer. I den forbindelse var vores fokus at give en
grundig gennemgang, af alt det basale omkring klubben, og finde ud
af hvordan vi bedst mulig støtter nye holdledere.
Der nedsættes en arbejdsgruppe som skal kikke på ”sjovere træning”.
Vi ønsker at etablere et aktivitetsråd, som skal tage sig af afviklingen
af vores faste aktiviteter. Således at det ikke er bestyrelsen som står
for det hele.
Ønsker at etablere et forældreråd, som skal være vores øjne og ører i
marken, og komme med inpur og forbedringsforslag til bestyrelsen.
Arbejder konkret med sammenlægning af vores pigehold med Viby.
Da trupperne i både Gadstrup og Viby ikke hver for sig giver mulighed
for, at stille et turneringshold, så er dette eneste mulighed for, at
bevare dette tilbud i lokalområdet.
Generalforsamling afholdes 26.2. Alle genopstiller.
Vi kikker pt. på hvordan vi fremover skal tilbyde indendørs fodbold til
efteråret. Futsal vinder mere og mere frem alle steder, samtidig med
at vi har fået tider tæt på os på kunstbane i Viby.
Mål-aktie-koncept skal kikkes igennem, da salget har været dalende
de sidste par år.

Håndbold

Kommer senere

Evt.

RIU holder repræsentantskabsmøde torsdag den 12. marts. Ønsker nogen at
deltage, kontakt / tilmeld hos Helle.
Afdelingernes underskrevne regnskaber skal afleveres til Lone Bilyk ved
hovedforeningens generalforsamling den 23. marts.
Hallen skal reserveres i forbindelse med Gadstrup idrætsdag.

HR

Som det ser ud nu, anvendes Conventus kun af Gymnastik afdelingen og til
booking af hallen i forbindelse med ferier. Det overvejes til næste møde om vi
fortsat skal beholde systemet.
Den 19. marts er der erfa møde i Kirke Hyllinge Louise og Lone deltager.
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Der udarbejdes nye mødedatoer så det ikke kun er onsdage.
I stedet med "rullende" dage.
>Vedhæftet<

HR

Henning Riber
HE udsender dagsorden en uge før næste møde.
HE

Næste møde

Generalforsamling mandag 23. marts kl. 19:30
Forretningsudvalget møder kl. 19:00
Næste møde afholdes mandag 13. april kl. 18:00 i mødelokalet . Starter med
spisning
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