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Deltagere: Formand Helle Eriksen 

Næstformand Louise Vedel 

Sekretær Henning Riber 

Kasserer Lone Bilyk 

Badminton  Ernst Knudsen  

Tennis Flemming H. Jensen 

Billard Edgar Rasmussen 

Fodbold Søren Tofte 

Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou 

Suppleant Claus Nielsen 

Håndbold Susanne Skjold Petersen 
 

 

Fraværende:   

Motion Merete Olsen 

TeamGym Thomas Leth Frandsen 

 
 

 

 Bestyrelsesmøde  

Godkendelse 
sidste referat 

Orientering fra afdelingerne punktet bordet rundt, skal være referenten i 
hænde dagen efter bestyrelsesmødet, for det kan nå at komme med i 
referatet før udsendelse. 
 

 

Nyt fra 
forretnings-
udvalget 

Vedr. ændringer i OK aftalen, er det besluttet at tilslutte os til både el og 
mobil aftalen samlet. Herved opnås den højeste ydelse, dvs. hvis man har 
benzinkort sammen med EL og mobil giver det 18 ører i sponsorat pr. L købt 
benzin.  
Efterfølgende skal der udarbejdes et skriv og en kampagne for, at få 
budskabet kommunikeret ud. 
>>Nu har Gadstrup IF indgået en ny aftale osv.<< 
 
TDC maste aftalen skal genforhandles, da nuværende aftalen er ved at udløbe. 
TDC er kommet med et udkast, hvor GIF stilles betydeligt dårligere, hvilket er 
helt uacceptabelt. 
HE er sat i spidsen for at forhandle en betydelig bedre aftale i stand. 
 
Natsport fortsætter, hvor én GIF afdeling er repræsenteret hver anden gang. 
 
GIF har modtaget forskellige sponsortilbud, hvor der lægges op til noget for 
noget. Forretningsudvalget har besluttet at takke nej til tilbuddene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HE 

RIU idrætspriser Indstilling til priserne der uddeles sidst i januar måned, skal være inde senest 
den 18. december. 
Er ikke modtaget af afdelingerne, så HE sender materialet til HRS gymnastik. 
Det er besluttet, at der kan deltage 2 pr. afdelinger til uddelingen, som betales 
fra GIF’s hovedkasse. Brug dette link for at komme ind og læse mere om 
idrætsfesten.  http://www.riu.dk/nyheder/idraetsfest-2015-108 
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Datoer for 
generalforsam-
linger 

Fælles annonce indrykkes i første uge af januar 2016. 
Der udsendes korrektur til samtlige afdelinger snarest. 
 
Gymnastik søndag den 6. marts kl. 15:00 
Tennis tirsdag den 16. februar kl. 19:30 
Billard tirsdag den 2. februar kl. 19:30 (mødelokalet er optaget) 
Håndbold onsdag den 3. februar 19:30 
Badminton mandag den 29. februar kl. 19:30 
Fodbold torsdag den 18. februar kl. 19:30 
TeamGym tirsdag den 8. marts kl. 19:00 
GIF mandag den 14. marts kl. 19:30 
 

HR 

Fastelavn - status Afholdes lørdag den 6. februar i hal 1. 
Arbejdsgruppen er i gang med at udarbejde aktiviteter. 
 

 

Bordet rundt   

Motion / 
Gymnastik 

4 GIF'ere (=50% af den danske delegation) har været til VM i kettlebell i 
Dublin. Pierre Maagaard Knudsen vandt 2 x guld og 1 x sølv, Lars Nørredal blev 
nr. 4 og satte ny personlig og dansk rekord, Mads Ysnæs Henningsen satte ny 
personlig og dansk rekord. Dorrit Dilling-Hansen var ikke tilfreds med det 
sportslige resultat, men er en stor oplevelse rigere og har mod på meget 
mere. 
Allerede i den kommende weekend deltager Pierre, Lars og Dorrit i et stævne i 
Sønderborg. 
I næste uge påbegynder de to foreninger sammen med instruktørgruppen 
arbejdet med planlægning/afholdelse af DM 2016. 
 

 

Gymnastik I samarbejde med DGI og 4 andre foreninger med senioridræt arbejder vi på 
at arrangere "Sjælland på tværs". Det drejer sig om vandreture ad naturstier, 
er målrettet seniorer og skal finde sted i maj/juni måned. 
Forrige weekend fjernede TeamGym en del redskaber fra hallen uden 
forudgående aftale med GIFG eller halinspektøren. Ved samme lejlighed blev 
det nye gummigulv i boksen forrykket/beskadiget. Mandag morgen var der 
stadig ikke ryddet op. Henning har derfor indkaldt TeamGym og GIFG til møde 
vedrørende redskaber torsdag i denne uge. 
Alle springgymnaster fra 2. kl. og opefter har været på Gunslevholm 
Idrætsefterskole i en weekend med overnatning og masser af springtræning. 
Det var en stor succes. 
En flok springere skal deltage i individuel springkonkurrence i Silkeborg. 
Der afholdes familiejuletræning søndag den 27. december. 
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Håndbold Loppemarked 10. januar kl. 10-15 i Ramsø Hallen. Voksenbod 150,- kr., 
børnebod 75,- kr. 
Juleafslutning i Ramsø Hallen for alle U6&U8 tom U-16P fra kl. 16.30-20. Lions 
Viby vil delvis gerne sponsorere arrangementet. 
Er i gang med KlubBuilding del 2, men det er ikke nemt at få samlet folk. 
Sæsonen er kommet godt fra start med gode placeringer i puljerne. 
Efter jul kommer der sandsynligvis 2 hold U-12 Drenge grundet den store 
tilgang. 
1 U-11 Pigehold er kommet op og stå pga. tilgang. 
U-12 Pigerne deltager også i DGI turnering, da de er for få til 2 hold og for 
mange til 1 hold og det er en rigtig god løsning. 
U6&U8 var til medaljestævne i Roskilde. En god oplevelse trods unfair spil fra 
Borup. 
Håndbold med skolen udskydes til næste sæsonstart. 
Susanne mødes med Kamilla og Søren torsdag d. 10. vedr. fastelavn. 
Generalforsamling  er onsdag d. 3. februar. 
 

 

Fodbold Der er i efteråret gennemført 1 sidste fællestræning på tværs af årgangene 
med afsluttende spisning. Dette har været et led i vores mål om at skabe lidt 
sjovere træning og større sammenhold på tværs af årgangene. 
Der er afholdte 2 særskilte træningsaftener for målmænd, som har været 
efterspurgt længe. Det har været en stor succes for de deltagende. 
Vi har fået mobilepay i Cafeteriet (endelig). 
I januar holder vi fest for alle trænere og fast hjælpere, med spisning og bl.a. 
kåring af årets træner/team. 
Juleafslutning for ungdomsafdelingen holdes 19.12 
Plan og mål for 2016 under udarbejdelse. 
Mål-aktie-koncept skal have et make-over næste år, da vi ikke helt har samme 
salgskorps som tidligere. 
 

 

   

   

Evt. Datoer møder 2016. Mødeplan vedhæftet. 
 
Halfordelingsmøde torsdag den 21. januar kl 19:00 i Ramsø Hallens 
mødelokale. 
 

 
 
HR 

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

 
 
HE 
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Næste møde  
Næste møde afholdes onsdag den 27. januar kl. 19:30 i mødelokalet.  
 

 

 


