Referat GIF Hovedbestyrelsesmøde mandag d. 11 oktober 2016
Tilstede:

Afbud:

Formand
Næstformand
Kasserer
Gymnastik
Motion
Fodbold
Håndbold
Billard
TeamGym
Sekretær
Badminton
Tennis

Helle Eriksen
Louise Vedel
Lone Bilyk
Hanne Roslyng-Stilou
Merete Olsen
Søren Tofte
Susanne Skjold Petersen
Edgar Rasmussen
Mette/Thomas
Claus Nielsen
Ernst Knudsen
Flemming H. Jensen

Fraværende:

1: Godkendelse af referat
2:Opsamling af SPASdag

3: Status på
multibane/aktivitetsplads

4: Status på aktivrute

5: Mulighed for etablering af
Krolf bane

6: Status på
genopbygning/udvidelse af
Ramsø Hallen – herunder det

Vejret holdt. Dagen gik fint. Der skal måske lidt mere
markedsføring til for at tiltrække flere folk. Det kostede
GIF omkring 17.500 kr.
Mulige ændringer:
Kortere dag/ tættere program
Andet navn
Flere foreninger med, spejdere, FDF osv.
Aftenspisning?
Gentænke konceptet.
Dato for næste år er endnu ikke fastlagt.
Lokal og anlægsfonden er ansøgt. Der afventes stadig
svar.
Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen blev afvist. Det vides
endnu ikke baggrunden for afslaget. Der er bedt om et
uddybende svar.
Der er kommet nye tegninger på banen med en 100 m
løbebane.
Ansøgning sendt til Friluftsrådet i slutningen af Juni. Vi
forventer svar i løbet af Oktober.
Landsby og bydelsprisen ansøges igen. Ansøgningsfrist 17
okt.
Det er en blanding af kroket og golf. Det lyder som en god
ide. Der udarbejdes en oversigt/plan over det og så ser vi
nærmere på det. Planen er at anlægge banen på
skåningen bag skuret oppe på banerne.
Der er kun sat penge af til genopbygning af hal 2. De
resterende ca. 8 millioner til resten af hal udvidelsen er
taget helt af det stratetiske anlægsbudget frem til 2024.

kommunale stratetiske
anlægsbudget

7: Status på gymnastik forhold og
nye rammer i Skalstrup

8: Frivillig fredag
9: Info og vidensdeling fra
Gadstrup Motion
Bestyrelsesseminar

Det giver et kæmpe problem for motion da de stadig er i
pavilloner som kun kan stå frem til 2020.
Der er sendt høringsbreve fra GIF og Motion samt hallens
bestyrelse
Meldingen fra forvaltningen er stadig at genopbygning og
gymnastik udvidelse er færdig til august 2017.
Motion nedsætter en arbejdsgruppe, hvis eneste formål
er at få motion ind i hallen. Der skal samarbejdes med
halforsamlingen og GIF. Det er vigtigt at få en dialog med
RIU (Mette Just).
Det har været meget arbejdstungt. Både med hensyn til at
få redskaber ind og samarbejdet med forsvaret.
Der har været nogle start vanskeligheder, men det kører
fornuftigt nu.
Forsikringssagen mht. redskaber er endnu ikke afsluttet.
TeamGym køber Gifg ud af rytmegulvet som er flyttet til
Kildegården.
Gifg har indkøbt nyt rytmegulv, som står i Ramsøhallen.
Alle øvrige foreninger skal bede deres medlemmer om
ikke at kravle på måtterne. De er meget dyre (>200.000
kr.). Det undersøges om der kan etableres en form for
halvtag.
Der skal afholdes møde mellem TeamGym og GIFG
omkring brug af redskaberne.
Der var 15 deltagere fra GIF. Der var god mad, drikke og
underholdning.
Bestyrelsen har afholdt udviklingsdag på Klinten sammen
med en konsulent fra DGI.
Udvikling, vision, fremtid. Det endte ud med flere ideer
om hvad de skulle
Vision: Gadstrup mere end motion. (Har en rolle i lokal
samfund som går ud over motionen. Samle Gadstrup)
De arbejder med 3 projekter:
1: Gadstrup motion ind i ny hal
2: kost og motion
3: Årshjul som inkluderer 1-2 sociale arrangementer. (Alle
aktiviteter skal sættes i system)
Der blev aftalt hvordan fremtidige bestyrelsesmøder skal
afholdes. Møde struktur.

8: Bordet rundt, siden sidst

Det var et rigtig godt seminar, hvor hele bestyrelsen er
blevet inspireret til bestyrelsesarbejdet.
Håndbold: Tilgang på U6 og U8.
God tilgang på U14 pigeholdet. De kommer primært fra
Borup.
På damesiden var der kommet en ny træner, men
samarbejdet er ophørt og ny træner er på prøve.
Også tilgang på herrer senior.

Har deltaget i DHF konference. DHF vil lave ny
tuneringsstuktur.
Indgår samarbejde med TMS Ringsted.
Fodbold: Målaktie konceptet er ændret og der er delt
folder ud i hele byen.
Indendørs sæson starter snart. Træningstider er ved at
være på plads.
DGI har været på besøg med deres oppustelige baner. Det
var en stor succes. Mulighed til SPAS dag?
3 flygtninge drenge er startet. Hvilket er positivt.
Fælles træningen er op til revurdering.
U14 drengene er trukket ud af DBU tuneringen. Pga. lidt
gnidninger med DBU om hvilken række de skulle spille i.
Det er stadig lidt tungt med pigefodbolden.
Motion: Gadstrup løbet med 110 deltagere, god
tilslutning.
Medlemsfremgang og god økonomi. Venter på nye
maskiner fra ny leverandør.
Gymnastik: Godt gang i TRX træning. Det kører 2 gange
om ugen, tirsdag og søndag.
De sædvanlige circle cross og kettle bell kører som
saædvanligt. Mindst 4 stk. skal til VM i kettlebel i
november.
Alle børneholdstrænere har været på kursus ”Kvalitet i
børnegymnastikken”. Et forløb som kører over flere
gange.
Samarbejdsaftalen med Sports Master Ros Torv bliver
fornyet til nytår.
Der er lige kommet invitation fra DGI til
forårsopvisningerne.
Billard: 28 medlemmer. Karambolebord skiftet til
keglebillardbord. Tilskud fra GIFs Venner. Udgift for ca.
12. 000.
Ny el-tavle indkøbt.
Turnering startet. 2 oldboys hold. Derudover er der en
intern turnering.
Økonomisk ser det fint ud.
Lone: Det ser godt ud på kontoen. Vi har fået 150.000 fra
andelsbeviser i hallen.
Helle: Har været i brugsen og talt med den nye uddeler.
De vil gerne fortsætte samarbejdet. (Frugt osv. til
arrangementer).
En kalender med arrangementer i foreningerne skal laves.
Helle skriver lidt information rundt til foreningerne.
Forsamlingshus: kontaktes i løbet af efteråret for at få
aftale for 2017 helt på plads. Positiv udvikling generelt i
forsamlingshuset, hvilket vi kan være med til at bakke op
om og bidrage til.

Skolen: venter på ny ansættelse af skoleleder, hvorefter
samarbejdsaftale omkring idræt og GIF afdelingerne,
multibane mv. skal iværksættes igen.
ERFA mødet: rykket til 31/10. Lone deltager.
Gang i Gadstrup gruppen: ikke så meget nyt, men tanken
er at der skal etableres et netværk på tværs af foreninger,
interesser, erhverv mv. for synliggørelse af Gadstrup/4621
området til forsat at være et attraktivt sted at bo og
opholde sig. En borgergruppe/byråd/arbejdsgruppe er
målet på længere sigt, som kan varetage interesser og
profilering især over for kommunale politikkere, udvalg,
embedsmænd mv. ”sammen er landsbyer stærkere” et
byudviklingsprojekt, bør undersøges nærmere. Falder i
tråd med motions input omkring ”samfundsansvar” som
idrætsforening for landsbylivet.
9: Evt.

Næste møde: Julefrokost d. 1 december.

