
Generalforsamling mandag d. 23 marts kl. 19.30 i Rams0 Hallen 

M0det startede at mindes aeresmedlem Knud Jensen, som d0de i februar maned. 
Knud var et stort aktiv for Gadstrup Idraatsforening igennem mange ar, hvor isasr gymnastikken 
var hans store passion. 

1. Valg af stemmetaellere 
Flemming Jensen tennis blev valgt. 

2. Valg af dirigent 
Johny Bilyk valgt 

3. Forelaaggelse af formandens beretning 
Vedhaeftet 

4. Forelaaggelse af GIF's hovedforeningens regnskab for det forl0bne ar til godkendelse 
Regnskabet godkendt. 

5. Forelaeggelse af budget for indevaerende ar til godkendelse 
Budgettet godkendt. 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

7. Valg: 
a. Pa valg formand Helle Eriksen, modtog genvalg. 
b. Pa valg sekretaer Henning Riber, modtog genvalg. 
c. Valg af 2 suppleanter, Claus Nielsen pa valg, modtog genvalg. Yderligere kandidat 

0nskes sa begge poster kan fyldes ud. 
d. Valg af revisor Bjarne Hansen modtog genvalg 
e. Valg af revisorsuppleant Flemming Holger Jensen blev foreslaet og modtog valget. 

8. Eventuelt. 

Merete motion: 
Foreslog at lave hockey banen om til en overdaekket kold hal. 
Hanne gymnastik: 
Foreslar flere faellesarrangementer lig fastelavn. 
Helle formanden: 
Har modtaget takkekort fra Knud Jensens familie. 
Renoveringen af fanen vil komme til at koste 25.000,- i stedet for 10.000,-, som f0rst antaget. 
Derfor er renoveringen sat i bero. Forslag om at s0ge st0tte til renoveringen. 



Tilbud om "Sportsbog" fra Roskilde Dagblad. Der er usikkerhed om, hvad det indebaerer og 
hvad det koster. Beslutningen tages af forretningsudvalget pa kommende m0de. 
Forslag: 
Gentage arets lederpokal / arets spiller kan vasre en god ide. Det vil give noget omtale og kan 
vaere med til markedsf0ring af GIF. 
Gif'linge dag. Nar man bliver meldt ind i GIF som nyt medlem, bliver der afholdt en dag for 
nyindmeldte fra hele aret. 

Der henstilles til at alle afdelinger far afleveret regnskab til Lone Bilyk. 

Dirigenten takkede af for go' ro og orden 


