
Formandens beretning 2015 
 

2015 har været et aktivt år på flere områder. Som forholds ny formand og ikke mindst engageret i det 

samlede idrætsliv i Gadstrup – 4621, har jeg været nysgerrig men også til tider lidt forvirret på 

sammensætningerne af netværk, bestyrelser, ansvarsområder mv.  Men det begynder da heldigvis at tage 

form i min forståelse og udvidelse af horisonten om hvordan Gadstrup – 4621 på flere områder hænger 

sammen især ift. idrætten selvfølgelig. 

2015 var også året hvor GIF mistede et æresmedlem, Knud Jensen. Knud var igennem mange år en aktiv 

idrætsudøver og ikke mindst frivillig ildsjæl, som har bidraget til GIF og idrætten. Æret være hans minde. 

I den mere glædelige retning har der været mange medaljemodtagere i afdelingerne både nationalt og 

internationalt. Med stor respekt for den intensive træning, som skal til for at opnå medaljer, vil jeg på GIF’s 

vegne endnu engang ønske stort tillykke til alle medaljetagere i 2015. 

I april 2015 havde vi i GIF et visionsmøde. 3 modeller blev fremvist og valget landede på den en løsning som 

gavner især fællesskabet og det fælles fodslag over for kommunale instanser, institutioner og borgerne i 

4621. Der var ingen tvivl i afdelingerne om, at der forsat skal være et GIF, og at det skal være 

samlingspunktet for idrætten i 4621. Fællesskabet skal gerne styrke det samlede engagement og 

initiativerne som udspringer heraf. Passion for lige netop sin egen idræt/disciplin præger altid i en retning, 

men med fælles forståelse for vores samlede virke og tilbud til borgerne i 4621, kommer vi i den rigtig 

retning. Men fællesskab og medlemskab af en paraplyorganisation betyder også, at man står sammen og 

lytter og bakker op omkring de fælles tiltag og de fælles rammer og faciliteter. Hvis man er alt for engageret 

og fokuseret på eget udbytte, skal man måske overveje om det er i denne paraplyorganisation man hører 

til, da dette fællesskab byder på samarbejde og idrætstilbud til især bredden af sportsgrenene. 

Synlighed af afdelingerne og hovedforening har været på dagsorden igennem hele året. At være synlig er 

mange ting. Logo er et brand, som vi skal værne om. Både jeres egne i afdelingerne men også det fælles GIF 

logo. Jeg vil gerne endnu engang fremhæve, at vi som hovedforening og forretningsudvalget selvfølgelig 

forventer, at logo for både afdeling og hovedforening bliver markeret og brugt i alle afdelinger under GIF. 

GIF er på nuværende tidspunkt et gratis tilbud til foreninger, som har hovedsæde og aktivitet i 4621. I dette 

gratis tilbud bliver der bl.a. betalt kontingent til DGI og RIU, som stort set alle afdelingerne gør brug af, 

deltagelse i frivillig fredag og idrætsfesten, fordeling af haltider mv. I 2015 blev afdelinger og GIF også 

synliggjort igennem flere avisartikler primært i heden og ikke mindst en fælles folder med præsentation af 

alle afdelinger, som blev runddelt i hele 4621. 

Året startede med et initiativ omkring fælles afholdelse af fastelavn i hallen. Et succesfuldt arrangement, 

som er kommet for at blive. Tak til fodbold, håndbold og gifg for arrangementet. Dejligt, at gøre en masse 

børn glade med lidt idræt, udklædning og tøndeslagning med dertil hørende slik. 

Det største fælles tiltag i 2015 er GIF SPASdag, og det blev en succes. Vejret hjalp godt på vej, men det var 

en fornøjelse at se, at der var gang i den hele vejen rundt i alle aktiviteterne hele dagen. Både indendørs og 

udendørs. Billard var lidt hårdt ramt af det gode vejr, men ellers fik alle afdelingerne noget ud af det og en 



god dag. Omkring 80 personer var samlet efterfølgende til spisning i ”fodbold” teltet, hvor der blev hygget 

efter endnu en frivillig dag i idrættens tegn. Tak til fodbold for opsætning af telt, så vi alle fik rundet fint af. 

Et par lessons learned er der dog, men det er i småtings afdelingen, så jeg glæder mig til dette års SPASdag, 

igen. Tak til jer alle for en rigtig god og sjov dag, som var til gavn for hele 4621. Jeg glæder mig til, at vi snart 

skal i gang med planlægningen igen. 

På det lidt mere strukturelle – organisatoriske plan blev 2015 også året, hvor vi fik lidt hul igennem til 

skolen og eventuelle samarbejder omkring de idrætter, som er tilgængelige i GIF afdelingerne. 3 forløb 

skulle det være blevet til. Det er vi ikke nået helt i mål med bl.a. da skolen undervejs skulle have ny 

skoleleder og ikke mindst at skolereformen stadig skal finde sin rette form på Gadstrup skole. Der har været 

et lille midtvejsevalueringsmøde, hvor der var enighed om, at al begyndelse er svær, og at vi forsætter med 

samarbejdet og udveksling af tiltag og initiativer omkring idræt og skolefagene. Hvordan det kommer til at 

se ud for skoleåret 2016/2017, vides endnu ikke, men noget vil der blive holdt fast i. 

Til gengæld var det også et af startskuddene til at få kigget på etablering af en evt. aktivrute rundt i 

Gadstrup. Skole, motion, GIF, FDF spejdere har i en arbejdsgruppe forsøgt at få klarlagt mulighederne for en 

aktiv/motions/løbe rute rundt i Gadstrup. Formidling af læring, natur, historie og ikke mindst aktivitet og 

bevægelse er grundtankerne for ruten. Den er i øjeblikket ved kommunen, hvor det videre arbejde vil blive 

klarlagt forhåbentlig i løbet af foråret. 

Natsport var også en ting som trængte til ”renovering” i 2015. Efter flere forsøg for afholdelse af et samlet 

møde mellem ungdomsskole, klub og GIF, kom der langt om længe lidt ny struktur og ikke mindst 

forventningsafstemning omkring afholdelse af Natsport. Vi er alle enige om, at det er et godt initiativ og 

aktivitet for de ”unge” i 4621, og med denne nye interne forventningsafstemning, kunne natsport sætte 

godt i gang i september måned. Det går forsat lidt trægt med at få GIF afdelingerne til at byde ind med en 

lille bevægelsesaktivitet for hver anden gang, dvs. at afdelinger i GIF skal samlet set være der 4 gange i 

løbet af de 8 måneder, det løber over. Men mon ikke vi får en god dialog omkring den næste sæson 

2016/2017, som kan afspejle GIF lidt bedre i aftalen. 

Kommunaliseringen af Ramsø Hallen og ikke mindst haludvidelsen har igen i år været områder, hvor det er 

svært at navigere i. Kommunaliseringen har trukket hårde veksler på halbestyrelsen. At navigere rundt i 

felter, som man langt fra er vant til både som kommune og som frivillig i foreningerne/bestyrelserne, har 

været til frustration for alle. Nu ser de langt om længe ud til at der kan komme en endelig slutning på selve 

kommunaliseringen af hallen, som kan bringe ny energi og ikke mindst overskud til at tage fat på den meget 

omdiskuterede haludvidelse. I slutningen af året indgav GIF endnu engang et forslag omkring 

hovedprioritering i den endelige udgave i brugen af hallen i fremtiden. Jeg håber, at der i 2016 kommer en 

klar udmelding fra både halbestyrelse/haludvidelsesprojekt”gruppe” og ikke mindst kommune ift. at 

fastlægge budget og fremtidsvisioner for sikring af udvikling og fastholdelse af idrættens tilbud til 4621 

borgere fremover. 

Af de lidt mere officielle karakterer, har GIF forretningsudvalg bl.a. været til RIU møder, deltaget i 

folkeoplysningspolitik debat møde, ERFA møde med de nærliggende idrætsforeninger, dagli brugsens 

genåbning, skolens 100 års jubilæum. 



Vores faste sponsorer skylder vi en stor tak, især OK gav god bonus i 2015. En lille bitte smule ekstra 

markedsføring og oplysningskampagne gav en stigning fra 10 tkr. Til 15 tkr. Tak til jer i afdelingerne for at 

arbejde og promovere OK muligheden til jeres medlemmer og ikke mindst at I en gang i mellem husker at 

byde OK til jeres større arrangementer, så der kan komme lidt flere kort og dermed tankninger, som bliver 

registreret til GIF. El og mobil abonnement bør komme med i 2016 og er vist nok pt. kun en form sag som 

forretningsudvalget skal have de sidste deltaljer på plads med. 

Tak for et godt år 2015. 2016 bliver mindst lige så spændende, hvor de fleste af tiltagene fra 2015 skal 

gentages og udvikles til at nye initiativer og engagementer kan se dagens lys og forsat holde 4621 som en 

aktiv attraktiv by at bo og være i.  

GANG I GADSTRUP?????? Måske et nyt motto  

Helle Eriksen, Formand Gadstrup IF. 

 


