Referat GIF Hovedbestyrelsesmøde mandag d. 11 oktober 2016
Tilstede:

Afbud:

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

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

Fraværende:

1: Godkendelse af referat

2: Info omkring aktivruten

3: Info omkring multibanen

4: Info fra Brugsen

5: Status på haludvidelse –
motion, GIF formand,
halbestyrelsesmedlemmer

Punktet udgår, da referater bliver godkendt via
rundsendelse af referat til alle inden for ca. 10 dage efter
mødet
Intet nyt, der forventes at blive søgt om midler i kom ud
og leg puljen samt afventer møde med skole/skoleleder
omkring det videre forløb samt finansiering fra skolen
LOA har imødekommet ansøgning på 180.000 kr. Næste
skridt er idræstfacilitetspuljen i Roskilde Kommune,
deadline 15 januar samt møde med den nye skoleleder i
januar for finansiering og samarbejde
HE har i dag været til møde med den nye Brugsuddeler,
Esben. Et positivt møde, hvor der som udgangspunkt ikke
er nogen ændringer i holdningen til støtte til afdelinger og
GIF generelt, så længe Brugsen kan holde sit samlede
budget for sponsor/støtte. Afdelingernes input er
imødekommet og fremsendes af HE til Esben, så der er
forankring og indblik i forespørgsler på støtte fra Brugsen.
Som udgangspunkt må man meget gerne spørge på frugt
og vand til idrætsaktiviteter. Brugsuddeler virker åben og
imødekommende overfor mange forskellige aktiviteter i
lokalsamfundet og foreningslivet i 4621
Intet nyt på nuværende tidspunkt, motion og HE har
været til møde på kommunen med Gitte Kronbak, hvor
især reglement omkring pavilloner blev gennemgået. LB
havde en kort status/melding fra halinspektør fra en
mailkorrespondance, hvor bl.a. et snarligt kommende
byggemøde blev nævnt, og at der snarest vil komme en
officiel udmelding til GIF bl.a.

6: Håndbold evt.
sammenlægning af klubber

Gadstrup Håndbold vil gerne høre Idrætsforeningens
holdning til en klubsammenlægning for ungdomsholdene
U-10 tom U-18 - Team Ramsø
SP oplyser at VIF har givet VIby If Håndbold grønt lys til at
arbejde videre med klubsammenlægningen.

7: Siden sidst

8: Mødedatoer 2017

9: Evt.

De tilstedeværende deltagere i mødet har forsat svært
ved at se og forstå, hvordan en sådan sammenlægning
skal fungere i forhold til GIF. Derudover var SP ikke
tilstede pga. sygdom, hvorfor punktet ikke blev yderligere
debatteret, da det vil være bedst med SP/håndbold
repræsenteret i dialogen.
GIFG: forsat lidt udfordret af enighed omkring brugen af
redskaber i Skalstruphallen ift. RTG. Håber på, at der
kommer en løsning snarest. Holdene har efterhånden
vænnet sig til at være i Skalstruphallen om end det forsat
er logistisk udfordrende. Fleksibiliteten kan ikke i samme
grad indarbejdes, som i Ramsø Hallen, hvor alle hold og
redskaber er placeret sammen.
Motion: har været til møde på kommunen som tidligere
nævnt, har fået indblik i holdninger og reglement til
pavilloner ift. 2020. Arbejder videre med plan ift. pres
vedr. haludvidelsen og ikke mindst det videre arbejde fra
bestyrelsesseminaret i oktober.
Badminton: har fået gang i lidt ungdomsbadminton,
mandag eftermiddag ca. 10-12 deltagere. Resten af
afdelingen er som det plejer.
Billard: forsat god gang i aktiviteter og medlemmer.
Deltager i turneringer.
Fodbold: klar til juleafslutning i december, forsøger at
sætte gang i lidt futsal (indendørs) for voksne
GF i afdelingerne skal sendes snarest til HE.HE sender mail
som reminder. Lone indrykker annonce i Heden. GIFG 5/3
kl. 16, Motion 8/3 kl. 19.30, Billard 21/2 kl. 19.30. HE
udarbejder mødedatoer for 2017 snarest og sender rundt.
Punktet udgik, da vi var klar til at spise julefrokostmad

