Referat GIF Hovedbestyrelsesmøde mandag d. 16 januar 2017
Tilstede:

Afbud:

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

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

Fraværende:

1: Godkendelse af referat
2: Info fra forretningsudvalget

Julegaven til afdelingerne skal tilføjes til referat.
Orientering fra vores forretningsudvalgsmøde. Kort
gennemgang af referatet.
Åbenhal: Familie tons – inspiration fra DGI konsulenter.
Vi har indgået en sponser aftale med
Ramsømagleforsamlingshus. Der er 10% rabat på mad til
arrangementer i foreningsregi. De får skilt op i hallen.

3: Status på Multibane og
aktivrute

Idrætsfacilitetspuljen er ansøgt igen. Helle har allerede
været i dialog med kommunen og svarede uddybende på
nogle spørgsmål. Der er rigtig mange ansøgere til denne
omgang.
GIFs venner har tilkendegivet at de vil give et større beløb
til multibanen/GIF i forbindelse med deres 50 års
jubilæum.
Helle har møde med den nye skoleleder midt i februar.
Aktivruten: Der søges penge fra ’Kom ud og leg puljen’.
Den skal etableres i år.
Helle mødes med skolen omkring
sammenarbejdesaftalen, multibanen og aktivruten.
Gadstrup skole tilbyder et undervisningsforløb for 7 og 8
klassetrin i sammenarbejde med DGI.
Børnene er nu i praktik i en forening med 0-3 klasse børn.
Forløbet har fra DGIs side været noget kaotisk Det er
planen at holde et opfølgningsmøde med DGI og
evaluerer og forbedre forløbet.
Første byggemøde var sidste torsdag. Hanne, Henning og
Winnie mødtes søndag.
Hanne gav status på udvidelse. Der er givet input til
tegninger og der ventes nu på hvad udbuddet giver.

4: Status på skolesamarbejde
5: Info og input vedr. DGI
trænerspiren – skolen –
ungdomsskolen (fodbold,
håndbold, GIFG)

6: Info og status vedr.
haludvidelse

7: Afdelingernes GF – hvad bliver
ændringerne?

Gymnastik har afsluttet deres forsikringssag og skulle få
de sidste penge snarest.
Der er møde i halbestyrelsen senere i denne uge.
Motion: ændringer til bestyrelsen – et nyt medlem søges.
GIFG: ingen ændringer forventes
Billard: Ingen ændringer forventes
Fodbold: En udtræder fra bestyrelsen.
Håndbold: Der skal vælges 4 nye, 2 til bestyrelsen og 2
suppleanter.
GIF forretningsudvalg: Claus og Helle genopstiller. Vi søger
2 suppleanter.
Der vil blive fremlagt vedtægtsændringer til GIFs
hovedforening.
Generalforsamlingerne annonceres i avisen (Heden) i
morgen.

8: Idrætsfest
9: Bordet rundt

Hallen har GF d 28/3. Winnie, Frank og en mere er på
valg. Frank genopstiller givetvis ikke.
Gymnastik er ved at finde en anden som vil stille op til
halforsamlingen.
4 personer er tilmeldt + 2 fra motion.
8 fra GIFG skal hædres.
Håndbold: Håndbold vil slå ungdomsafdelingen sammen
med Viby IF til Team Ramsø. Senior afdelingerne vil
fortsætte i hver deres forening.
Hvordan kan vi løse det, hvilket tilhørsforhold skal
foreningen have?
Det er vigtigt at dem som træner her er medlem af GIF.
Hvordan skal klubben bygges op?
Hvad sker det hvis klubben brydes op igen?
Der er holdt juleafslutning for ungdomsafdelingen.
Loppemarked d 29 januar. Der vil være åbent i cafeteriet.
Stort set alle boder udsolgt.
GIFG:
Cirkel cross/Kettlebell: Marathon VM 5 titler ud af 6
deltagere. Har netop deltaget skala cup.
Familie juletræning mellem jul og nytår. Mini og juniorer
træner til nytårscup næste weekend.
Er ved at blive re-certificeret i kvalitet i
børnegymnastikken.
Er ved at starte et nyt projekt. Efteruddannelse af
instruktørerne i springsikkerhed og sikkerhed omkring
redskaberne.
Der er lavet en redskabsaftale med TeamGym.
Motion: 480 medlemmer status quo fra sidste år.
Der er spinning events de næste to lørdage.

Der er diskussion med tennis omkring prisen for brug af
banerne.
Startet hold med ungdomsspinning. Første gang stor
succes. 19 deltagere.
Fodbold: Juleafslutning for ungdomsafdelingen. Stor
succes.
Der var for førstegang juleafslutning for senior med futsal.
Futsal startet op om torsdagen.
De mindste har været til stævne. Ikke den store succes
sportsligt, men stor succes socialt.
Billard: Der er godt gang i billard. 2 oldboys hold i to
puljer. Et hold ligger 1 i puljen. Det andet ligger 4 i deres
puljen. Fastholdes første pladsen går de i 16-dels finalen
osv.
Der snakkes med halbestyrelsen om nye tæpper – de er
slidt helt i bund.
10: evt.

Fastelavn: lørdag d. 25/2
Aktivitetstilskud: 241 kr. pr. medlem. Pengene kommer
snart.
Husk regnskaber og de skal være underskrevet.
Afdelingsoplysninger skal opdateres til RIU. Tennis og
badminton skal opdateres. Helle kigger på det.
Møde datoer: Er sendt rundt.
Local Alex app: En app hvor man kan søge aktiviteter i
nærheden. Helle har kigget lidt på den. Den kan ikke rigtig
noget.
Beredskabsstyrelsen Østsjælland: Tilbyder førstehjælp.
Helle spørger på et tilbud på 4 timers vedligeholdelses
kursus til ca. 20 samt et grundkursus.
Halfordelingsmøde d 2/2. Der er mange ubekendte.
Hvornår bliver den nye hal færdig. Vil kommunen leje ind
på Skalstrup igen, hvis hallen ikke er færdig.

