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1: Team Ramsø – information, 
koncept og status (Thomas) 

Thomas orienterede om tilblivelsen af Team Ramsø og 
vision/mission for Team Ramsø. 
Team Ramsø vil gerne have flere aktiviteter i 
Ramsøhallen.  
Viby IF har tidligere i år skiftet navn til Team Ramsø, men 
samtidigt bibeholdt navnet VIF håndbold til senior 
afdelingen. Det vil sige at alle ungdomsspillere kommer til 
at tilhører Viby IF. Gadstrup håndbold senior bliver en 
forening for sig uden ungdomsafdeling.  
Der skal findes løsning på hvordan tilhørsforholdet til GIF 
skal være. Det kan evt. være medlem af Viby IF og B-
medlemskab af GIF? 
Det skal på en måde sikres at ungdomshåndbolden ikke 
forsvinder fra Gadstrup og Ramsøhallen.  
 
Team Ramsø har nu ca. 250 medlemmer (Ungdom + 
senior).  
 
 

 

Præsentation af 

Team Ramsø Vision og mission.pdf
 

 

2: SPASdag – program og 
aktiviteter 

SPASdag er lørdag d. 19/8. Der er lavet plakat og opslaget 
er delt på Facebook.  
Der er arrangeret diverse aktiviteter bl.a. Gladiator, 
bordfodbold (menneske str.), frisbee golf og mini 
hoppeborg. Bach Volley. Fodboldnet, fartmåler. 
 

 



Cafeteria/bod holder åbent.  
 
U14 håndbold vil gå rundt og sælge kaffe og kage til deres 
Italienstur næste år.  
OK check: overleveres af Esben kl. 12:15 
 
Fodbold: 2 x oppustelige baner (kl. 9:15-14:30), mini bold 
(kl. 11-12) 
Gymnastik: Eventmanager står for det. De har kontakt til 
Bo omkring det. Tidspunkt er stadig uklart.  
Håndbold: Kaffe & kage + 1 times udendørs håndbold. 
Motion: Åbent center kl. 13-16. Der vil være 1-2 
instruktører tilstede.  
Tennis: kommer lidt eftermiddagen. 
Billard: åbent hus kl. 10- 15:30 
Badminton: uklart 

3: Multibane og aktivrute Helle har haft første møde med kommunen. Aktivruten og 
multibanen kommer under det samme projekt.  
Det hele skal være op at køre til foråret.  

 

4: Haludvidelse De er i fuld gang. Der er støbt til springgraven. Det ser ud 
til at det skrider fremad. Men det ser ud til de får travlt, 
hvis hallen skal stå færdig til jul.  
 
Motionslokaler: Motionslokaler er midlertidige og der skal 
derfor findes en løsning. Forvaltningen har lavet 4 
forskellige forslag til politikerne omkring motionslokaler. 
Billigste forslag er ca. 1 mio kr. (nye vinduer), dyreste ca. 
19 mio kr. (den store tilbygning til Ramsøhallen).  

 

5: Siden sidst – Bordet rundt Fodbold: Der bruges en del tid på træner skift. U13 er 
flyttet til KFUM over sommeren.  
Der laves ungdomskontrakter til hjælpe trænere på 
ungdomsholdene.  
Ungdomsdommer kursus til at dømme kampe for de små.  
Klub aften i løbet af efteråret: hvad skal der ske de næste 
par år i fodbold.  
Der starter en ny gang mini bold (4-5 årige).  
Gymnastik: Kettle bell cirkle cross har trænet hele 
sommeren. De træner mod diverse DM discipliner.  
Alle crossfit og kettle bell var indstillet til Årets 
skulderklap fra DGI. De vandt ikke prisen, men fik dog alle 
efterfølgende en biograftur fra DGI/Sydbank 
Gymnastikken har ligget stille hele sommeren. Sæsonen 
starter i uge 35.  
 
Håndbold: Festival vel overstået. Serviceret 3 områder, 
det gav lidt udfordringer med logistik og bemanding.  
Sæson starter i næste uge, træner og holdledere er på 
plads. Ungdommen er allerede fra denne sæson tilknyttet 
Team Ramsø og betaler kontingent dertil.  

 



Håndbold karavanen er d. 28. aug.  
Der er AirShow i weekenden 19-20 aug. hvor håndbold 
har nogle opgaver 
Tennis: tennis har fået 6 nye medlemmer og der er 
træning tirsdage i august.  
Motion: Alle cykler udskiftes, det betyder en udgift på ½ 
mio. De betales med værdien af de gamle cykler, samt af 
foreningens midler. Det resterende beløb betales over de 
næste 5 år.  
Der mangler instruktører i fitness.  
Der laves fitness og spinnings tilbud til 12-14 årige.  
Gadstrup grandprix afholdes 20 aug. kl. 9:00. Turen er 10 
x rundt om mosen (55 km). Foreløbigt er 30 tilmeldte.  
Billard: 31 medlemmer! Turneringen starter i slutningen 
af august. To oldboys hold er tilmeldte. 
Der laves i år også en intern turnering.  
Der er lagt nyt gulvtæppe på.  
De har vundet et nyt klæde hos Søren Søgaard til næste 
år. Det har en værdi på omkring 6.000 kr.  
 
Åben sommer: Stor succes. Der blev spillet frisbee golf og 
kørt på wawe board i hallen. De var ca. 25-30 stk.   
 
Andet: En del mangler stadig at afleverer regnskab fra 
2016 og medlemsoversigt til Lone. Det skal afleveres så 
hurtigt som muligt for at få tilskud. Det skal være indsendt 
til kommunen senest d. 1 okt.  
Foreningerne skal huske at indsamle børne attester.  

6: Evt.  Frivillig fredag d 29/9 - Tilmelding senest 9/9.  
 

 

 


