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1: Siden sidst – Bordet rundt Motion: Det går godt. Der er opgjort medlemstal – der er 
præcist samme antal medlemmer to møder i træk. 
Crossfit/kettlebell har stor aktivitet. Ventilationsanlæg er 
opdateret efter medlemsønske på generalforsamling. Nu 
er det muligt at køle til sommer. Det ser ud til at fungerer 
rigtig fint.  
Der er kommet to nye i bestyrelsen efter 
generalforsamlingen.  
Gadstrup grandprix d. 20 aug. Kl. 9-11. Har fået 
godkendelse fra kommunen, mangler endnu fra politiet. 
D. 12 maj har Gadstrup Motion 10 års jubilæum. Det 
fejres med bobler og kransekage kl. 11.00- 12.00.  
Gymnastik: Forårsopvisning har været afholdt. Det var 
besværligt, da alle redskaber skulle flyttes fra Skalstrup. 
Det var en god dag, med gode opvisninger.  
Der er gang i konkurrencer og træning.  
Der er oprettet et sommerhold for 5-6 årige med 
forældre. Der er ikke så mange, men det fungerer godt.  
Der har været en del møder med udvidelsen af Hal 2.  
Redskabsaftale med RTG er underskrevet.  
Der er møder om halfordeling med RTG til kommende 
sæson.  
Håndbold: Herrer senior har været til uofficielt DM for 
serie 1 og 2.  
Dame senior er rykket op i serie 1.  
De små skal til strandhåndboldstævne.  
Ungdomsholdene har været til Haribo-Cup, med stor 
succes.  
Fastelavn fungerede godt, der var ikke helt så mange som 
sidste år, men det var et godt arrangement.  

 



Er ved at skrabe folk sammen til festivalen. Der mangler 
15-20 folk.  
Fodbold: Venter på nyt omkring hal og multibane. 
Arbejder på at få flyttet hegnet op bag 8-mandsbanerne.  
VG ungdomssammenarbejde med U14-U16. De leder 
efter flere træner assistenter.  
Nyt old boys hold er startet op som erstatning for det Old 
star holdet som er lukket.  
Der er planer om en cafe aften for forældrene inden 
sommerferien, for at diskuterer fremtiden for Gadstrup 
Fodbold.  

2: GIF SPASdag Dato: lørdag d. 19. august. Kl. 10-16 
Indhold: Skolens valgfag arrangerer events i løbet af 
dagen. Helle Koordinerer med skolen. 
Foreningerne byder ind med hvad de kan.  

 

3: Åben skole Skolesamarbejde, hvad kan vi byde ind med? 
Helle har været til nogle møder på kommunen. De 
officielle veje er nu klarlagt. Der skal bydes ind med 
minimum 3 arrangementer i løbet af året. Der er et tilskud 
på 500 kr. pr. gang.  
Håndboldkaravanen er et arrangement.  

 

4: Info vedr. Team Ramsø Der har været fælles bestyrelsesmøder for Viby og 
Gadstrup håndbold.  
Team Ramsø fra U6 og op på ungdomssiden.  
Formålet er at være med til at styrke hele aktiviteten i 
Roskilde Syd.  
Der skal fortsat være lige dele aktiviteter i Gadstrup og 
Viby.  
Tilhørsforhold til henholdsvis Viby og Gadstrup skal 
afklares. Der kan som udgangspunkt kun være 
tilhørsfoldhold/ stemmeret i en forening (VIF eller GIF). 
Især GIF skal forholde sig til evt. at have to 
håndboldafdelinger under paraplyen. 
Der er stadig mange uafklarede dele i processen og der 
arbejdes på projektet. Intet er endnu vedtaget.  

 

5: Info vedr. hal 2 + motion 
lokaler 

Ekstra bevillingen er vedtaget i kommunen. Det ser ud til 
at det bliver som ønsket med hensyn til længde og 
afskærmning, redskaber osv.  
 
Roskilde kommune har været og besigtige motionslokaler. 
Der har efterfølgende været møde mellem Hallen, GIF og 
Motion – Hvordan kommer de ind i hallen? Der er nedsat 
en arbejdsgruppe, hvor GIF, Ramsøhallen og motion er 
med.  
Helle har holdt møde med RIU, Motion begynder at gøre 
opmærksomme på sig selv.  
Hal forsamlingen begynder at rører på sig med den anden 
ende af hallen.  

 



RIU bakker op om helhedsprojektet omkring udbygning af 
hallen. 
 

6: Info vedr. multibane Vi har fået pengene fra Idrætsfacilitetspuljen, så projektet 
kan nu realiseres.  
Det er målet at anlægget kan påbegyndes i september.  

 

7: Info vedr. aktivrute Der mangler svar fra et par grundejerforening og en 
endelig plan for skiltning. Der skal undersøges muligheder 
for leverandør til evt. motionsredskaber til den gamle 
sportsplads.  

 

8: Mødedatoer Afholdelse: Næste møde 21 juni kl. 19.00  
Deltagelse og afbud: Hvis formanden for den enkelte 
forening ikke har mulighed for at deltage, skal man så vidt 
muligt finde et andet bestyrelsesmedlem som kan 
deltage.  

 

9: Evt. Salg af fyrværkeri – Der er kommet et tilbud fra et 
fyrværkeriudsalg. Det tilbydes håndbold og fodbold. Ingen 
andre foreninger havde interesse. 
D. 23. maj afholdes legat uddeling hos Viby genbrug, hvor 
vi er inviteret. 

 

 


