
Referat GIF Hovedbestyrelsesmøde mandag d. 15 aug. 2016 

Tilstede: Formand Helle Eriksen 
 Næstformand Louise Vedel 
 Sekretær Claus Nielsen 
 Kasserer  Lone Bilyk 
 Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou 
 Motion Lars  
 Fodbold Søren Tofte 
 Badminton Ernst Knudsen 
 TeamGym Mette 
Afbud: Håndbold Susanne Skjold Petersen 
 Tennis Flemming H. Jensen 
 Billard Edgar Rasmussen 
   

 

1: Godkendelse af referat   

2: Status på hal efter brand 

Status på hal 2, brug af hal 1+3, 
forsikring mv. Jeg håber, at 
vores medlemmer af 
halforsamlingens bestyrelse har 
nyt info med til os alle. 

Hal 2 er kun 30% beskadiget ifølge forsikringsselvskabet 
og skal opbygges 1:1. Kommunen er stadig i forhandling 
med forsikringen.  
Halforsamlingen indleverer på onsdag tegninger til 
kommunen men ønsker til genopbygning/udvidelse.  
Søren viste tegninger af planerne. Det ser rigtig positivt 
ud.  
Der er budgetforhandlinger sidst på måneden. Der 
kommer forhåbentlig afklaring af projektet her.  

 

3: Gymnastik, brug af Skalstrup 
info og vidensdeling 
(fastholdelse og koordinering) 

Begge gymnastikforeninger har fået træningstider på 
Skalstrup. De har fået et aflåst rum til redskaber. Nye 
redskaber er ikke kommet hjem endnu, men der kommer 
låneredskaber hvis det bliver nødvendigt.  
Rytmegulv er sat ind på Katedralen.  
Der bliver lidt udfordringer for nogle hold mht. logistik.  
Redskabsaftalen er endnu ikke på plads, men kommer det 
forhåbentlig snarest.  

 

4: Aktivitetstilskud 2017 Lone søger aktivitetstilskud. Det er kun GIF som kan søge 
samlet.  
Alt information skal til Lone som vanligt, senest 1 
september. 

 

5: Børneattest Børneattest skal hentes for alle træner/ledere i de enkelte 
afdelinger som har med børn og unge at gøre.  

 

6: Frivillig fredag d. 30 
september. 

Frivillig fredag afholdes fredag d. 30 september. Kl 16:30 – 
22:00 
Sidste frist for tilmelding er 9 september. 

http://roskilde.dk/frivilligfredag 
Indstillings af kandidater er senest 1 september til 
kommunen.  
Der arrangeres fælles buskørsel.  

 

http://roskilde.dk/frivilligfredag


Man skal selv tilmelde sig. Meld tilbage til Lone hvor 
mange som deltager fra afdelingerne og hvor mange som 
skal bruge transport.  
Afgang Gadstrup: kl 16:15 
 

7: Retningslinjer for 
træner/leder tilskud  

Der er kommet nye retningslinjer. Husk at søge tilskud, 
hvor det er muligt. 

http://www.riu.dk/tilskud-leder-traener-udvikling 

 

8: ERFA  Næste møde i Tune d. 15 september.   

9: GIF SPASdag Det sidste koordinering, planlægning mv.  
Programmet er færdigt. Plakater er hængt op 
forskellige steder.  
Faldskærmsopvisning kl 12:30 
Viby Genbrug kommer muligvis med en trailer, hvor 
man kan give til genbrug.  
Lions kommer muligvis. 
 
Husk at købe madbilletter - Senest !!! 
HUSK, at vi skal hjælpe hinanden med at få sat borde, 
stole mv. op fredag d. 19. aug. Vi mødes kl 17:30. 

 

8: Bordet rundt, siden sidst Badminton: Er startet op i dag. Stadig lidt usikkert hvor 
mange tilmeldinger der kommer til sæsonen.  
Motion: Stille og rolig sommer. Der er blevet renoveret 
baderum og gulve.  
Der har været gang i flere hold henover sommeren. Fra 
næste uge er der fuldt gang i alle hold.  
Gymnastik: Travl sommer. Minipiger og juniordrenge har 
været til stort stævne i Tjekkiet.  
Der har været meget i forhold til forsikringen. Der er flere 
ting som ikke er kommet med retur fra rens. Der mangler 
for ca. 20.000 kr. 
Gymnastik er klar til sæsonen.  
Fodbold: Travlt med SPASdag.  
D. 11/9 er der DGI stævne på oppustelig bane.  
Ellers begynder forberedelserne til vintersæsonen.  
TeamGym: Sæson start i dag. Flere træninger i Sorø.  
Ok tilslutning til sommer træninger. Det er de samme som 
kommer de fleste gange.  

Håndbold: Sæsonen startede først torsdag d. 12. august, 
så fremmødet er ikke så stort endnu. Men det kommer. 
Har haft først bestyrelsesmøde. Der var fælles spisning og 
en del punkter. Har tilfredsstillende resultat fra Roskilde 
Festival trods færre medarbejdere og nyt område. Er klar 
med Candyfloss og popcorn til SPAS dagen. Ungdom er i 
hallen og seniorer på Beach bane til SPAS dag. Håndbold 
karavnen besøger Gadstrup Skole. Info kommer.  

 

9: Evt. Lørdag d. 25/9-2017 holder GIFs Venner 50 årsjubilæum. 
Sæt dagen af.  

 

http://www.riu.dk/tilskud-leder-traener-udvikling


 
Næste møde: tirsdag d. 11 oktober kl 19:30 

 


