
Formandens beretning for 2014 til GF 2015. 

Ny formand og overdragelse fra den tidligere formand forløb hen over 1 god måneds tid. Der er mange ting 

at sætte sig ind i som formand for en paraplyorganisation. En paraplyorganisation som har eksisteret i over 

100 år, hvilket gør, at det er meget lokalt orienteret igennem afdelingerne og de aktiviteter, som bliver 

udført. Som formand har jeg forsøgt at få et overblik over de mange ting som er relevante for Gadstrup IF. 

Alt lige fra sponsorer til samarbejdspartnere til kommunale input til de større idrætsorganisationer mv. 

Mange ting gør sig gældende for en god idrætsforening og hvor GIF kan gøre størst gavn er for mig stadig 

lidt uklart, men det falder nok stille og roligt på sin rette plads. 

Ramsø Hallens udvidelse har præget lokalområdet en del igennem flere år. I år blev det nuværende projekt 

desværre ikke godkendt til budget 2015 i Roskilde kommune, men det er også en svær ting at få bevæget 

sig rundt i alle de ”politiske” miljøer og strategier, som er relevante for det endelige udfald. Og oven i det 

kommer, at idræt og idrætsvaner ændrer sig markant i øjeblikket, så det, som var det rigtige for 2 år siden, 

er næsten allerede forældet. Hvordan det kommer til at tage sig ud i fremtiden, har jeg ikke noget bud på i 

øjeblikket, men hvis vi alle finder samme fokus og indsatsområde, er jeg sikker på, at vi i 2018 vil se 

udviklingen og samarbejdet bære frugt. 

I 2014 har afdelingerne været præget af skolereform og små årgange. Det betyder, at nogle afdelinger har 

svært ved at finde trænere, holdledere, holdsammensætninger og medlemmer. Hvor andre har fundet en 

struktur, hvor især det individuelle kan komme i spil, som er tendensen i idræt i dag. At vores afdelinger har 

det svært på hver sin måde, er en daglig frustration for både den enkelte afdeling men også for mig som 

formand for GIF. Hvad skal der til at vi finder den rette måde at dyrke idræt på i vores lokalområde og hvor 

stor en indsats skal der bidrages med fra hver enkelt afdeling for at overleve eller få sig tilpasset? 

Skolesamarbejde er blevet indledt i 2014, og der er en positiv indgangsvinkel fra både GIF og Gadstrup 

skolebestyrelse til at optimere de muligheder vi kan i det lokale område. Der vil blive forsøgt at indarbejde 

flere forskellige samarbejdsmuligheder i det fremadrettede arbejde, som kan gøre gavn for skole, 

undervisning, afdelinger i GIF og ikke mindst lokalsamfundet og borgerne.  Det bliver spændende at se hvad 

det kan føre til i løbet af 2015.  

Roskilde Idræts Union er et område, som jeg ikke tidligere har haft med at gøre. Jeg har i det forgangne år 

været med til ½ års møde og det nylig afholdte repræsentantskabsmøde. Derudover har jeg haft et kort 

dialogmøde med den nuværende formand, for at give både ham og mig et indblik i hvordan vi bedre kan 

bruge de muligheder som der er i hver af foreningerne. RIU er en væsentlig støtte/sparringspartner i 

forhold til de kommunale input og islæt, som kan vise sig til gavn henover tiden. Vi har netop fået genvalgt 

en repræsentant til RIU bestyrelse, Mette Just, og derudover er Inga Skjærris fra Viby IF blevet valgt også. 

Det giver anledning til at bruge RIU til væsentlige input, når det gælder optimering af lokalområdet og idræt 

i Gadstrup og omegn.  

ERFA gruppen, hvor GIF er med i, har afholdt 2 møder. I september var GIF værter for mødet, som forløb 

fint. Der er på ERFA møderne altid godt med stof til eftertanke og udbyttet står stadig mål med indsatsen 

og valget af fortsat at deltage på møderne. Idrætsforeningerne er på nogle områder meget forskellige men 

det bidrager blot til at få andre input til det videre arbejde lokalt. 

Samarbejde med Viby IF er blevet en realitet inden for et par af vores afdelinger, fodbold og håndbold. 

Derudover er der lavet en samarbejdsaftale omkring svømning, som blev indledt i forbindelse med en 



forespørgsel på svømmestøttemidler fra den gamle Ramsø Idræts Union. En ny svømmehal i Roskilde Syd 

blev det ikke til, men det er en god måde at få fastlåste midler ud at arbejde. Hvordan idrætten kommer til 

at udvikle sig fremover i samarbejdsøjemed, må vi holde et skarpt øje med, da vi hurtig kan komme til ”at 

være den lille” set i forhold til Viby og de muligheder som udvikler sig der. 

Og hvad har der så ellers været på programmet i 2014: 

Kommunikation og synlighed var to områder, som jeg gerne ville prøve at gøre lidt ved som formand. Som 

tidligere nævnt, er der en hel del lokale aspekter at forholde sig til og sætte sig ind i en paraplyorganisation, 

men lidt er det blevet til. En samlet flyer/folder med alle afdelinger i er blevet udfærdiget, nåede dog ikke 

at blive trykt, men nu er det nu…..  så den kan komme ud og profilere alle afdelingerne under GIF. En 

sommerhilsen og nytårshilsen i Heden samt repræsentation ved både RIU og kommunale invitationer 

(folkeoplysningspolitik møde, idrætsfesten, frivilligfesten mv.), høringssvar vedr. Roskilde kommune budget 

udkast for at nævne nogle af de steder GIF bliver synliggjort. Og der er stadig masser af steder at få sig 

synliggjort. Især i det lokale erhvervsliv kunne det være interessant at gøre en indsats. Lad os se, hvad 2015 

kan bringe med sig.  

Frivillig portal har også været omkring dagsorden på vores møder et par gange. Arbejdet har været sat lidt i 

bero bl.a. pga. ”at opfinde den dybe tallerken”, men nu er der håb forude, da et arbejdsværktøj er kommet 

til rådighed. der nu skal laves en kommunikations og markedsførings plan for at se om det kan blive til 

virkelighed i Gadstrup og omegn at hjælpe hinanden inden for det område man har lyst og interesse uanset 

tilhørsforholdet i afdelingerne bl.a. 

Natsport har været lidt til diskussion. Hvem deltager, skal afdelingerne være til stede, hvad indebærer det, 

hvad skal GIF sørge for, hvilket ansvar har klub/ungdomsskolen mv. Samarbejdsaftalen, som blev lavet for 

nogle år siden med ungdomsskole/klub, trænger til at blive kigget på igen for at få tilpasset aftalen for både 

udvikling, målgrupper og formål fra begge sider. Det er i gang og vil forhåbentlig komme på plads i løbet af 

foråret 2015.  

Gadstrup idrætsdag – fælles aktivitets dag – eller hvad det nu engang skal hedde, er på vej. Det har været 

et ønske fra start af fra min side, at vi kan finde fælles fodslag 1 gang om året og profilere både afdelinger, 

forening, områder mv. til alle borgere i Gadstrup og omegn. I 2015 skulle Gadstrup SPAS dag gerne se sit lys 

d. 22 august til en god oplevelsesdag for hele familien. 

Og afslutningsvis: 

Afdelingerne er selvfølgelig det vigtigste i GIF. Derfor er det en fornøjelse at opleve, at der bliver udviklet, 

trænet, arbejdet intens og ikke mindst, at det giver medaljer til op til flere medlemmer. Stort tillykke til alle 

medaljetagere i 2014 og tak for jeres indsats til at sætte Gadstrup på landkortet og verdenskortet. Tak til 

bestyrelser, trænere og de andre frivillige, som yder en indsats for at medlemmerne kan dygtiggøre sig til at 

være blandt Danmarks og Europas bedste. 

Tak til vores sponsorer, Dagli’Brugsen Gadstrup, Viby Genbrug, OK benzin samt tømrer Henrik Blom 

Frederiksen,  tømrer HHT byg samt Snoldelev Maleren. 

Tak for 2014, lad os se hvad vi kan få ud af 2015.  


