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Deltagere: Formand Helle Eriksen 

Næstformand Louise Vedel 

Sekretær Henning Riber 

Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou 

Tennis Flemming H. Jensen 

Billard Edgar Rasmussen 

Badminton  Niels Erik Bull 

Motion Lars Ellekjær 

Fodbold Søren Tofte 

Håndbold Susanne Skjold Petersen 

Suppleant Claus Nielsen 
 

 

Fraværende:   

Kasserer Lone Bilyk 

TeamGym Frank Veje Jakobsen 

 
 

 

 Bestyrelsesmøde  

Godkendelse  
sidste referat 

Det individuelle møde som adviseret i sidste referat bliver ikke den 18. august, 
men der kommer en ny dato.  
 

 

OK aftalen 
 

Sponsoratet til Gadstrup IF beløber sig til 15.000,- i år. 
Det er 5.000,- mere end sidste for en relativ lille indsats der er gjort.  
Når beløbet er så stort afholder OK udgiften til checks i stor format som 
symbolsk kan overrækkes på.  
Beløbet på checken vil dog være 19.000,- idet beløbet er udregnet for hele 
perioden til nu, altså 4.000,-, som ikke er udbetalt endnu. 
Der kommer ingen OK sælger på SPAS dagen. 
Bjarne undersøger en helhedsaftale og undersøger om det også giver 
reklamekroner EL og GAS salg. 
Bjarne kommer og overrækker checken 12:45 på selve SPAS dagen. 
 

 

Skole-
samarbejder 
2015-2016 
 

Opfølgning Håndbold, Motion og Tennis har gang i projekter sammen med 
skolen. 
Håndbold har en færdig model i forbindelse med projekt Knæk kurven  
–håndbold karavanen-.  
Det er uvist hvad skolen økonomisk bidrager med. 
Der bør også ses på fremtiden, hvad der kan bydes ind med i 2016-17. 
 

 

Frivillig fredag 
den 25. sept. 
 

Sidste frist for tilmelding er den 4. sept.  
http://roskilde.dk/formularer/tilmelding-frivillig-fredag-aftenarrangement  
Hovedforeningen bestiller samtransport, hvor tilmelding skal ske til Henning 
Riber 2977 5188. 
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GIF SPASdag, 
sidste detaljer 
 

Tilføjelse - Gymnastik 2 småbørnstrænere som gerne vil instruere 
børnegymnastik 13:30 til 15:00. 
Håndbold har lånt mål til 2 baner, som skal mærkes op. Ellers er de inden for. 
Der er endnu ikke solgt mad billetter, men det skal nok komme. 
 

 

 

 

HR - LB 

 

Bordet rundt:   

Badminton Afdelingen har udsendt brev til medlemmerne ang. næste sæson.  
Banerne skal være betalt inden den 15. august ellers bliver de solgt til andre 
medlemmer.  
Træningen starter den 29. august.  
Der er tilmeldt 3 hold til Rag`s turnering. 
 

 

Gymnastik Bortset fra circlecross / kettlebell, der har trænet hele sommeren, har det 
været lavsæson med ferie.  
Vi er klar til opstart i uge 35 og har en del nyt på programmet.  
Mandag den 12. august afholdtes trænertræf med alle trænere / 
hjælpetrænere forud for sæsonstart - god stemning / energi.  
Circlecross / kettlebell-instruktørerne er godt i gang med at indrette det nye 
lokale. Pt. afventes levering af gummigulv (forhåbentlig den 27.8.), hvorefter 
lokalet skulle kunne tages i brug. 
 

 

Fodbold Der er taget hul på efterårssæsonen. Senior har fortsat fremgang og spiller nu 
i serie 2. Denne sæson bliver en ½ sæson, da turneringsform vendes i DBU, så 
det følger kalenderår. 
Tribune er repareret, så den er brugbar. Yderlige tiltag vil ske i efteråret. 
Festivalen forløb ok, men meget travlhed, grundet færre pant boder på 
festivalen. Giver lidt flere penge i kassen grundet ekstra tid/personale. 
Vi går efter en aftale omkring kunstbanetider med Viby, som skal sikre bedre 
udnyttelse af banen i vinterhalvåret. 
Fremover er det vedtaget, at mindste årgang køres med 2 årgange, da antallet 
af børn ikke er, som det har være tidligere. 
Vi kikker på muligheden for indendørs, at spille futsal i stedet for traditionel 
indendørs med bander. 
 

 

Motion Det går godt i GM. Ikke nogen indbrud siden sidst:-)  
Der har været aktivitet i hele huset hen over sommeren, med hold hos både 
Indoor Cycling og CircleCross / KB, mens Fitness jo bare bliver brugt hele 
tiden.  
Der opleves en meget beskeden medlemsnedgang denne sommer, i forhold til 
tidligere år.  
Sommeren er bl.a. blevet brugt på hovedrengøring ved et eksternt firma, som 
også uddanner vore egne rengøringsfolk.  
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Ellers har der været ferie.  
Bestyrelsen starter op igen den 25. august. Men inden da er alle helt klar til 
SPAS dagen.  
GM er at finde på menuen en stor del af dagen. 
 

Håndbold Sæsonen er lige begyndt. Vi har endnu ikke U6&U8, men mon ikke det 
kommer. 
Vores herre senior vandt regionmesterskabet i vinterturneringen 2014/15 
(Serie 2 Herrer B – 2. halvdel pulje 3). 
Tilgang af dame senior (fra Viby (sidste års U-18)- 
Mangler U-14 Drenge træner. 
Lone & Susanne skal til Horsens 4 - 6/9 for at fremlægge vores projekt iforb. 
med HLA.  
Har været på Airshow. Det kneb med frivilligheden, men vi er klar i 2017 
God festival med flere end 7.000 badende gæster. Vi havde for første gang 
MobilePay med og her  i august bliver det permanent. 
Håber at starte håndboldfitness op i efteråret 
 

 

Evt. 
 

I forbindelse med ibrugtagning af redskabsrummet til CrossFit og Kettlebell 
har der været spørgsmål omkring forsikring. 
Reglerne er, at redskaber som er placeret i hallen er forsikret af hallens 
forsikring, dog ikke for slitage og nedbrud. 
I samme forbindelse bliver der flyttet redskaber i container uden for hallen. 
Væsentligst er der tale om gamle bander med tilhørende ben samt ca. 130 
stole, som primært anvendes til gymnastikopvisning. 
Der stilles 10 stole i store hal, som anvendes i forbindelse med håndbold-
kampe. 
 
Helle foreslår at Gadstrup IF søger Land- og bydelsprisen om 100.000,- til 
løbebanen, som var projekteret i forbindelse med haludvidelsen. 
Der er nedsat en gruppe, som tager sig af udformning af ansøgning om støtte 
til projektet. 
Gruppens medlemmer bliver Louise Vedel, Henning Riber, motion udpeger 
person og skolen udpeger person. 
Gruppen skal være funktionsdygtig den 28. august, hvorefter et møde 
istandsættes. 
 
Ansøgning om lokaletilskud, skal være Lone Bilyk i hænde senest  1. sept. 
Ligeledes skal der indhentes  børen attester til nye trænere og ledere. 
 
Nedspringsmåtterne i hal 2 fastgøres til vægen, så de ikke kan falde ned og 
forvolde personskade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LV og HR 
 
 
For-
mændene 
 
 
HR 
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Referat Henning Riber 
 
HE udsender dagsorden en uge før næste møde. 
 

 
 
HE 

Næste møde  
Næste møde afholdes torsdag den 22. oktober kl. 19:30  i mødelokalet.  
 

 

 


