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Deltagere: Formand Helle Eriksen 

Næstformand Louise Vedel 

Kasserer Lone Bilyk 

Sekretær Henning Riber 

Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou 

Tennis Flemming H. Jensen 

Billard Edgar Rasmussen 

Badminton  Niels Erik Bull 

Håndbold Susanne Skjold Petersen 

Suppleant Claus Nielsen 
 

 

Fraværende:   

Fodbold Søren Tofte 

Motion Merete Olsen 

TeamGym Mette Andersen 

 
 

 

 Bestyrelsesmøde  

Godkendelse  
sidste referat 

Punktet vedr. Conventus aftales på næste forretningsudvalget.  

Skolesamarbejds
aftale 

Enige om at fortsætte ud fra det udkast som er lavet. 
Afklaring med skolen med hensyn til økonomien.  HE 
Kommentarer til aftalen til Helle senest den 19. juni. Ellers er aftalen 
godkendt. 
Helle og Susanne tager den aftaler nærmere omkring aktiviteter med skolen. 
 

 

HE 

 

 

 

HE - SKP 

Status på 
haludvidelse og 
Ramsø Hallen 

Status brev fra Vinni, som kort blev gennemgået. Dog en rettelse til 

statusbrevet, da projektgruppen ikke er nedlagt, men stillet i bero. 

De nedskrevne vedtægter gennemgået til den nye "halforsamling". 

Henning meddeler Vinni, at GIF ønsker en mådes varsel før stiftende 

(generalforsamling) "halforsamling". 

I forbindelse med haludvidelsen, er der et ønske fra hal bestyrelsen 

om et møde med medlemmerne af GIF's hovedafdeling, for en 

præcisering af behov 10 år frem i tiden, samt et bud på udvikling i 

de enkelte afdelinger.  

Mødet er indtil videre fastsat til 18. august. 

 

 

 

 

 

HR 

GIF SPASdag Samtlige input vedr. dagens aktiviteter udsendes af Helle. 
En del snak vedr. maden til om aftenen. Enighed om at Claus taler med Palles 
Landkøkken om, at lave et gril arrangement ud af det, hvor mad billetter 
sælges i Dagli'Brugsen. 
Gratis mad til hjælpere. GIF betaler ½ delen og afdelingerne betaler resten. 
Alle aktiviteter slutter kl. 17:00 og herefter vil der være mad i- og uden for 
teltet. 
Medaljer til deltagerne undersøgers. 
Endelig afpudsning gøres på kommende bestyrelsesmøde. 
Der opsættes 3 store med GIF SPASdag skilte, for at gøre opmærksom på 
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arrangementet. 
Mål skilte 
Håndbold skiltet 85 x 60 
Fodbold skiltet 100 x 70 
GIF's Venner skiltet 90 x 45 
Helle undersøger prisen på skilteplakaterne. 
 

 
 
 
 
 
HE 

Bordet rundt:   

Motion GM har efter indbrud i maj fået indbrudssikret vinduerne og installeret et nyt 
overvågningssystem med abonnement til et vagtselskab. Der er nu rumfølere i 
samtlige rum, 2 sirener m.v. 
Derudover er der opsat to store spejle. 
Medlemstallet er overraskende højt i forhold til årstiden.   
Det kører godt men indbruddet har kostet os 30.000,- kr. i ekstra sikkerhed og 
selvrisiko.  
 

 

Gymnastik Der er bestilt nye redskaber, som forventes leveres til sæsonstart.  
TeamGym har ikke ønsket at deltage i indkøbene, hvorfor vi har fået 
halbestyrelsens accept af, at der i en periode opbevares dobbelt sæt af en 
række redskaber.  
Sæsonen kører på sidste vers. De kommende tre weekender er en del hold til 
opvisninger i Roskilde, Høve og Sommerland Sjælland. Juniorpigerne har 
været til DM - de er i år rykket fra 5. til 3. division trods en del skader. 
Projekt "Idræt for alle" er afsluttet med udgivelse af drejebogen. Den er bl.a. 
distribueret via DGI og Gymdanmark. 
Circlecross (fælles med GM): Gadstrup Games skulle have været afviklet den 
6. juni, men pga. manglende tilmeldinger, blev konkurrencen flyttet til GIF 
SPASdagen den 22. august.  
Instruktørerne holdt den 6. juni i stedet en 3 timers træning med 
efterfølgende hygge - bl.a. med besøg fra Gørlev. 
 

 

Håndbold Lone og Susanne har været på en rigtig god tur på Håndboldens Leder 
Akademi 2015. Vi har lært om den narrative fortælling om ledelse og struktur.  
Vores projekt er: Hvordan kan vi med den nye skolereform sikre tilgang af nye 
medlemmer. 
Har ansøgt RIU om kursustilskud 
Vi har med hjælp fra Helle Eriksen G.I.F. ansøgt Carlsberg Fonden om dendørs 
mål, men fik desværre afslag.  
GIF's Venner har efter ansøgning givet os 5.000,- kr., men det er ikke nok for vi 
skulle gerne have 1 sæt mål til Beach håndbold (Volly beach banen) og 2 sæt 
mål til 2 udendørsbaner. Det vil samlet koste os 40.000,- kr. 
Den nye bestyrelse konstitueres i morgen 10. juni. 
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Har styr på Roskilde Festival. Udsolgt festival giver flere penge i kassen end 
ikke udsolgt. 
U-12 piger, U-12 drenge og U-16 piger deltager i strandhåndbold i stedet for 
sommerturnering og det giver gode oplevelser. 
 

Badminton Badminton afdelingen har ferie nu , men starter ny sæson op den 24. august. 
Desværre ser det ud til at der kun kan tilmeldes et hold i ordinær turnering og 
et herrehold. 
 

 

Evt. I sommerferien bliver redskabsrummet til den gamle hal indrettet således den 
kan anvendes af crossfit og kettelbell.  
Dvs. at efter ferien kan rummet kun i begrænset omfang anvendes til 
redskaber. Gymnastikredskaberne bliver placeret i hal 1, op langs vægen mod 
mødelokalet og billard. 
I den forbindelse bliver der frigjort tid i hal 3. Hanne rundsender ledige tider i 
hal 3 når kettelbell og crossfit forsvinder fra lokalet. Herefter kan der bydes 
ind på tiderne. 
 
Hanne har et ønske med om fælles træner, leder og instruktør fest med 
hyggeligt samvær. 
Hanne har et ønske om udsendelse af nyhedsbrev eks. hver kvartal til samtlige 
træner, leder og instruktører. 
 
HVEM FORTJENER ÅRETS PRISER ? Indstil dine kandidater senest 1. september 
2015. Helle modtager forslag til kandidater og tilmelder. 
 
Idrætsforeninger henvises til at søge Puljen til idrætsfaciliteter, hvor næste 
ansøgningsfrist er den 15. januar 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HE 

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

 
 
HE 

 
Næste møde 

 
Næste møde afholdes onsdag den 12. august kl. 19:30  i mødelokalet.  
 

 

 


