Gadstrup d. 22 marts 2017

Referat fra generalforsamling i Gadstrup IF tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19:30 i Ramsøhallen
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af stemmetællere
Ingen valgt.
2. Valg af dirigent
Johny Bilyk blev foreslået og valgt.
3. Forelæggelse af formandens beretning
Vedhæftet
Formandens
beretning 2016.docx

Der blev stillet et par uddybende spørgsmål omkring åben skole, klatrevæg, åben hal, samt vinduer i ny
gymnastikhal. Der var enighed omkring at det skal igen pointeres overfor kommunen, at vi ikke ønsker
vinduer i gavlen af den nye tilbygning til Hal 2. Gavlen er sydvendt og det vil være for farligt at have
solen til at skinne ind og blænde gymnasterne i forbindelse med spring.
4. Forelæggelse af GIF’s hovedforenings regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskab godkendt.
5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
Budget godkendt.
Copy of GIF
Regnskab 2016 mv..xlsx

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
a. Indkommet forslag omkring vederlagsfri overdragelse af jordstykke til Roskilde Kommune i
forbindelse med genopbygning og udvidelse af hal 2 i Ramsø Hallen.
Kommunen har til den videre behandling og gennemførelse af udvidelse af hal 2 behov for, at
generalforsamlingen bliver præsenteret for forslag om at overdrage et stykke af matrikel 2B,
som GIF ejer, for at kunne få plads til den fulde udvidelse.
Forretningsudvalget har indledende behandlet forespørgsel fra Roskilde Kommune og har på et
ekstraordinært forretningsudvalgsmøde, vedtaget at indgå denne vederlagsfrie overdragelse af
det relevante antal kvadratmeter, som der er behov for. Med klausul for, at det skal vedtages
på GIF generalforsamling samt fyldestgørende tegning over området og uden økonomiske
konsekvenser for GIF. Roskilde Kommune afholder al økonomi omkring matrikeloverdragelse,
opmåling, tinglysning mv.
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Der vil senest ved selve generalforsamlingen tirsdag d. 21 marts blive fremvist yderligere
detaljer af det relevante jordstykke, til generalforsamlingens godkendelse.

Foreningen Gadstrup IF overdrager et delareal af matr.nr. 2b Gadstrup By, Gadstrup, på ca. 918 kvm.
vederlagsfrit og uden omkostninger for foreningen til Roskilde kommune til udbygning af Ramsø
Hallen, jf. vedlagte skitse med nyt matrikelskel.
20170313_plan01_1
22210.pdf

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt overdragelsen i overensstemmelse med vedtægtens § 7.
Til brug for foreningens interne regnskab er der foretaget en økonomisk vurdering af arealet. Arealet
vurderes at have en værdi på i alt 5043 kr. svarende til 5,49 kr pr. kvm. Prisen er udregnet på baggrund
af den offentlige vurdering i 2015 på 328.200 kr. for 59.704 kvm.

7. Valg:
a.
b.
c.
d.

Valg af formand på ulige år (Helle Eriksen, villig til genvalg). Genvalgt uden modkandidater
Valg af næstformand på lige år (ej relevant)
Valg af kasserer lige år (ej relevant)
Valg af sekretær ulige år (Claus Nilsen er indtrådt og er villig til genvalg). Genvalgt uden
modkandidater.
e. Valg af 2 suppleanter – Maiken Skov valgt (ikke tilstede)
f. Valg af revisor – Bjarne Hansen genvalgt
g. Valg af revisorsuppleant – Frank Roslyng Stilou valgt (ikke tilstede)

8. Valg af medlemmer til repræsentative udvalg
Vi bør arbejde på at vi får et GIF repræsentant i RIU.
9. Eventuelt.
a. SPASdag er i første omgang sat til d. 26 august. Denne dag kan fodbold herre ikke deltage da
der er høstfest i Viby. Alternativt kunne det flyttes til weekenden inden. Lørdag d. 19 aug eller
søndag d. 20. Den 20 august planlægger Motion cykelløb. Bestyrelsen diskuterer og fastlægger
dagen senere.
b. Trænerspiren – har i dette skole år kørt på Gadstrup Skole. Det fortsætter næste år, men
medmere struktur og bedre inddragelse af foreningerne. De er nu ved næste forløb som
eventmanager. Der arbejdes på, at de laver et arrangement til SPASdagen.
c. Motion mangler en ung spinnings instruktør til det unge hold (13 årige). Motion vil gerne
uddanne en ung som instruktør. Vedkommende skal være fyldt 15 år.
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d. Spørgsmål til håndbolden omkring den planlagte sammenlægning af ungdomsafdelingerne.
Hvordan skal tilhørsforholdet til Viby IF og Gadstrup IF være. Da håndbolden er fraværende er
det ikke muligt at diskuterer sagen. GIF vil følge processen.

Helle Eriksen (Formand)

Louise Vedel (Næstformand)

Lone Bilyk (Kasserer)

Claus Nielsen (Sekretær)

Johny Bilyk (Dirigent)

