Referat Gadstrup IF bestyrelsesmøde onsdag d. 21. juni 2017
Tilstede:

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Gymnastik
Motion
Håndbold
Billard
Fodbold
RTG

Helle Eriksen
Louise Vedel
Claus Nielsen
Lone Bilyk

Afbud:

Badminton

Ernst Knudsen

Fraværende:

Tennis

Flemming Jensen

1: Siden sidst – Bordet rundt

Merete Olsen
Susanne Pedersen
Edgar Rasmussen
Søren Tofte

Billard:
31 medlemmer. Tilmeldt turnering som startet til august.
Der trænger til nye tæpper i billard rummet. Henning
arbejder på et tilbud. Det er hallens udgift at udskifte
tæppet.
Fodbold:
Der bliver lavet en indsats for ungdomstrænere for at
prøve nogle af de unge som har været med i træner
spiren. Lidt problemer med at skaffe trænere.
Tennis:
18 medlemmer. De har forsøgt sig med lidt åbne
træninger og der forsøges en gang mere.
De kommer et par timer om eftermiddagen til SPASdagen.
Lone vandt Midt-Sjællands-cup i Hvalsø i 50+ rækken.
TILLYKKE!
Badminton:
Kunne ikke finde nogen der kunne deltage i SPAS dagen.
Håndbold: Susanne har meldt sig ud af Team Ramsø
arbejdsgruppen. Magnus er den nye kontakt person.
Håndbold karavanen kommer til at køre i sammenarbejde
med skolen fredag d. 25 august. Susanne er tov-holder på
dette.
Team Ramsø kommer på næste møde og giver
information om sammenlægningen.

2: SPASdag – program og
aktiviteter

Lille hoppeborg til de mindre børn og Mega bordfodbold
og Gladiator bane til de større børn (6 klasse og op) er
booket til SPAS dag.
Der bliver ikke noget telt i år, da der ikke skal være
spisning om aften.
Fodbold: De fleste hold spiller hjemme. Der er DGI stævne
for de små på oppustelige baner.
Tennis kommer et par timer om eftermiddagen og holder
banerne åbne.
Håndbold kommer sandsynligvis med noget. Helle tager
fat i Magnus.
Gymnastik kommer med noget i Hal 1. Der er kommet er
par forespørgsler fra eleverne på skolen om redskaberne
kan stilles op. Umiddelbart er der en springtræner som er
villig til at stille op.
Motion: Lidt ide forladte og stiller ikke op med noget, da
der også er cykel løb dagen efter.
Billard: De stiller op hele dagen.

Store kugler: 3 aktiviteter i 2 timer – 6200,-

3: Multibane og aktivrute

4: Haludvidelse

Der er ikke sket meget siden sidst. Vi har fået
tilkendegivelsen fra Roskilde kommune. Vi har stadig ikke
fået tildelt en medarbejder på kommunen. Der er kritisk,
da tilskuddet fra lokal-og anlægsfonden udløber i
november. Helle presser på for at komme i gang.
Der har været redskabsmøde. Det ser ud til at det bliver
den fulde pakke med hensyn til tilløbsbane, springgrave,
afspærring osv.
Overskudsjord fra udgravningen til den nye hal lægges
bag slåbanen.
Målet hedder 20 november. Indtil nu ser det ud til at blive
2 uger forsinket.
Skalstrup er booket til og med december.
Der har været halfordelingsmøder omkring Skalstrup og
den nye hal.
Hegnet er sat forholdsvis tæt på tennisbanerne og det er
svært at komme til klubhuset. Helle kontakter
halbestyrelsen om hegnet kan flyttes lidt.
Der arbejdes på at den anden ende af hallen. Der har
været møder mellem Gadstrup motion, GIF og hallen.
Forvaltningen og helbestyrelsen arbejder på 4 modeller til
at få Gadstrup Motion og andre aktiviteter ind i hallen.

6: Evt.

