Referat fra møde i GIF Hovedforeningen torsdag den 22. oktober 2015

Emne
Deltagere:

Aktivitet

Ansvar

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Gymnastik
Motion
Håndbold

Helle Eriksen
Louise Vedel
Henning Riber
Lone Bilyk
Hanne Roslyng-Stilou
Merete Olsen
Susanne Skjold Petersen

Fodbold
Badminton
Tennis
Billard
Suppleant
TeamGym

Søren Tofte
Niels Erik Bull
Flemming H. Jensen
Edgar Rasmussen
Claus Nielsen
Thomas Leth Frandsen

Fraværende:

Bestyrelsesmøde

Godkendelse
sidste referat

HE og LB mente ikke referatet var fyldestgørende nok under punktet SPAS
dagen.
LB spørger, hvordan det er kommet i stand, at den røde containeren har fået
aktuel placering.
HR orienterede om, at det blev informeret på sidste hovedbestyrelsesmøde
og er godkendt af hallens bestyrelse.
HE mener at kommunikationen mellem hal bestyrelsen og GIF er for dårlig og
hun vil beskrive eksemplerne, med henblik på at synliggøre, hvor information
og kommunikationen er for dårlig.
Hvor ligger beføjelserne mellem hallens bestyrelse og GIF - gav anledning til
en længere dialog.

Evaluering af
SPASdag

HE

Samlet set en god SPAS dag, så vi er efter HE's mening kommet godt fra land.
Afdelingerne bød godt ind.
Problemer med kroket, som slet ikke var til stede.
Forvirring omkring tider mm. ved beatswolli. Bliver rettet op til næste år.
Bedre koordinering mellem fodbold og håndbold, så tiderne bliver afstemt
med holdene. Grunden er, at der er deltagere, som både spiller fodbold og
håndbold.
For meget boldspil om formiddagen og for lidt om eftermiddagen. Om
eftermiddagen var det bare slut med bold.
HE gjorde opmærksom på at det var stævne under DBU, så kampene kan ikke
bare flyttes for fodbolds vedkommende.
Spinning skal på forhånd havde fastlagte tider, så der kommer den rigtige
holdånd frem, som er noget af det fascinerende ved at gå til spinning.
Til næste år bør der bookes nogle hold på forhånd. Stedet / rammerne til
spinning var fantastiske.
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Cykelturen blev droppet, der var ingen tilslutning. Skal overveje om det skal
tages op igen til næste år.
Det gik godt inde i hallen, der var mange til stede.
SPASdagen afholdes igen til næste år 3 lørdag i august, som er den 20. august.
Opgaverne med opsætning og nedtagning skal deles klart op, så der ikke er
tvivl om hvem der gør hvad.
Skiltene fra sidste år kan genbruges.
Skilte hvordan hvor store mm.+ hvordan markedsføres dagen, skal besluttes i
forretningsudvalget.
Salget af popcorn gik godt og salg fra skuret gik godt.
Ikke den store tilslutning til aftenspisningen og det skal måske gentænkes til
næste år.
Idrætten gik godt og skal fungere, det er kærneområderne.
Alt i alt en rigtig god dag.
Status på
Motion har prøvet på at få skolen med til Gadstrup løbet, men det lykkedes
skolesamarbejder ikke rigtigt. Arrangementet kom ikke med på skolens intranet.
mv.
Det er både GM og skolens skyld, at samarbejdet om Gadstrup løbet ikke kom
op at stå.
Skolen kan ikke betale for deltagelse, så det skal være på frivillig basis.
Håndbold er ikke kommet i gang med skolesamarbejdet endnu.
HE forhører Henriette fra skolen, hvor i processen vi er ?
Status på
Natsport

Der er afholdt møde med klubben og ungdomsskolen skolen.
Der er lavet udkast til samarbejdsaftale, men den er ikke endelig underskrevet
endnu.
Hver anden gang skal der være en fast aktivitet. Hvis GIF's egne afdelinger ikke
kan, vil HE finde en anden aktivitet.
Pointen er at aftalen tilrettes.
Det er aftalt, der skal være 5 voksne ledere til stede ved hver natsport og det
er Jan som er koordinator for natsport.
Gymnastik er med i november.
Mere fælles markedsføring, hvor det er synlig, hvem der er med i projektet.
Ligeledes at vi står sammen om dette projektet.

Info om OK
samarbejde

Der er nu indgået en sponsoraftale med OK.
Ny aftale omkring mobil, men ingen har modtaget materialet.
Opdatering på aftalen om der gives tilskud på gas og EL.
MO gjorde opmærksom på at GIF tidligere har sagt nej tak til EL aftalen.
Måske er det en ny situation i dag, så LB fremskaffer materiale om EL.

Opsamling på

HE videresender referatet fra afdelingernes møde med halbestyrelsen den 30.

HE

LB
HE
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haludvidelse inkl.
mødet 30/9

september.
HRS fremsatte forslag om at hele hovedforeningen samles, for at udarbejde et
fælles samlet oplæg til kommende hal udvidelsen.
Dette var der opbagning til og HE meddeler denne beslutning til hallens
bestyrelse og indkalder hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde, hvor
eneste punkt på dagsordenen er: Samlet oplæg til hal udvidelsen.

Næste fælles
initiativ, julefest?

Er der stadig interesse for at lave juletræsfest fælles GIF arrangement?
Gymnastik ønsker at fortsætte deres egen jule arrangement.
Enighed om, at der ikke arrangeres fælles julearrangement. Måske tages
emnet op på et senere tidspunkt.
Fastelavn er en god ide og afholdes lørdag den 6. februar.
Håndbold er koordinator på projektet og tager initiativet.

Ansvar

HE

SP

Høring i
forbindelse med
budget 20162019

HE forhørte Vinni om der skulle indgives høringssvar, men halbestyrelsen
mente ikke det var nødvendigt med høringssvar denne gang.
HE mente det kunne have været en god ide at sende høringssvar, i det mindst
for bare at markere, at behovet for en haludvidelse er vigtigt.

Høring i
forbindelse med
kultur og
idrætspolitik
2016-2019

Der er ikke så meget nyt i det.
HE skriver et høringssvar, med kommentar at i referatet er ydrekommunerne
stort set ikke er nævnt.

HE

RIU, halvårsmøde
d. 5 nov.

LB og LV deltager og HE deltager hvis det er muligt.

LB - LV
(HE)

Bordet rundt
Motion

Overordnet går det godt. Der er ved at komme gang i indoorcycling igen efter
en lidt mat periode. Ungdomsfitness for de 12-14 årige har været sat på pause
siden sommerferien pga. manglende træner. Men to har nu meldt sig og de
starter op i løbet af november. Håber så at der dukker nogle unger op igen.
Gadstrupløbet blev afholdt den 4. oktober med stor succes når man lige ser
bort fra vores mål om mindst 100 deltagere. Der kom 90, men alle var eller
blev super glade. Det var på alle måder en super dag med super vejr. Vi holder
julemiddag den 26. november eller den 10. december for instruktører,
bestyrelse og andre tilknyttede. Regner med at låne border, stole m.v. af
hallen og stille dem op i indoorcycling rummet. Medlemstallet er stabilt, men
har ligget lidt under sidste år.

Gymnastik

Der er rigtig god tilslutning til holdene - en medlemsfremgang på i hvert fald
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25% jævnt fordelt på både børne- og voksenhold. Også en del nyere
trænere/hjælpetrænere. To nye tiltag er kommet op at stå: Hold for børn med
særlige behov (autisme) og Senioridræt.
Springerne tilbydes månedlige træning henholdsvis på Sorø
Gymnastikefterskole og Gunslevholm Idrætsefterskole - herunder medio
november en weekendtræning med overnatning. Det er godt givet ud både i
forhold til at optimere træningen og i forhold til det sociale sammenhold.
Circlecross/kettlebell (GIFG og GM):
Kettlebell var i begyndelsen af oktober til DM og vendte hjem med 5
guldmedaljer, 1 sølvmedalje, flere personlige rekorder og danske rekorder.
DM i kettlebell afholdes i 2016 i Gadstrup (den 21. maj) - hallen er booket.
Foreningerne/instruktørerne skal i gang med planlægning.
I forhold til den nyindrettede "box" (redskabsrummet ved hal 1) er det
problematisk, at materiellet ikke kan låses inde. Vi må jævnligt jage børn/unge
ud af lokalet. Når de ikke ved, hvordan grejet skal benyttes, er der stor risiko
for, at de kommer til skade. Hvordan undgår vi det? Det bedes understreget
over for alle trænere/medlemmer i alle afdelinger, at boxen og grejet
UDELUKKENDE er til brug for CIRCLECROSS/KETTLEBELL-UDØVERE,
medmindre man har lavet en aftale med en circlecross / kettlebell-instruktør
om, at de "gæsteunderviser".
Instruktører og medlemmer vil gerne, at de får hele lokalet (dvs. at alle bander
mv. kommer ud), men samtidig har vi forståelse for, at det er sådan, det må
være nu. Henning undersøger muligheder for alternative opbevaringsmuligheder.
Håndbold

Godt opstart på sæsonen. Vi begyndt med 1 og er nu oppe på 6 piger.
Tilgang på både U-10 og U-12 både drenge og piger
Team Ramsø er kommet godt fra start: U-12 pigerne vandt deres A-finale,
mens U-10 Pigerne vandt deres B-finale og U-12 drenge kom på en flot 3.
plads samme plads som U-10 drengene.
Gadstrup har (ligesom Viby) er i gang med Klub Building, der er en del af knæk
kurven. Vi har haft 2 moduler, hvor det primært var klubbens arbejdsopgaver
og årshjul, der blev nærstuderet. Næste etape er frivillighed. Spændende
projekt.
Der er officielt etableret MobilePay i foreningen og allerede nu har vi gode
erfaringer.
Juleafslutning den 17. december i Ramsøhallen for ungdomsafdelingen.
Loppemarked den 10. januar 2016.
Vi følger op på håndboldkaravanen mht. skolen
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Aktivitetstilskud

Der er søgt aktivitetstilskud og alt er på plads.
GIF har i alt 1340 medlemmer i 2014.
Lone gør det klart til næste møde, hvilke materialer og procedure der
forventes fra de enkelte afdelinger for 2015.

Projektgruppen
løberute

Ansøgning om land- og bydedlsprisen er sendt. Der er søgt på de 100.000,LV og gruppen arbejder videre med andre søgemuligheder i kommunalt regi.

Evt.

Der er ønske om, at der til næste år laves en tilmelding til frivillig fredag,
således vi kommer til at sidde sammen og der kan bestilles samtransport for
dem der ikke ønsker selv at køre.

Referat

Henning Riber
HE udsender dagsorden en uge før næste møde.

Ansvar

LB

LV

HE

Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 1. december kl. 18:00 i mødelokalet.
Efter mødet er der julefrokost.
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