Referat Gadstrup IF bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. oktober 2017
Tilstede:

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Gymnastik
Motion
Billard
Fodbold
Badminton
Håndbold

Helle Eriksen
Louise Vedel
Claus Nielsen
Lone Bilyk
Pia
Merete Olsen
Edgar Rasmussen
Søren Tofte
Ernst Knudsen
Susanne Skjold Petersen

Tennis
RTG

Flemming Jensen
Thomas Frandsen

Afbud:
Fraværende:

1: Optagelse af Team Ramsø
håndbold

2: Løsøre forsikring

Vi bliver nødt til at gennemgå det mere detaljeret inden vi
kan godkende optagelsen.
Der er flere paragraffer som skal ses nøjes igennem og
ikke ser helt strømlinede ud.
Der er stemning for at Team Ramsø skal optages i GIF.
Forretningsudvalget diskuterer detaljerne omkring deres
vedtægter og GIFs krav til disse.
Da hallen er blevet kommunal udløber løsere forsikringen
slutningen af 2017.
Billard har fået tilbud fra Alka på løsøre for 200.000 kr. det
koster ca. 1500 kr. pr. måned.
Gymnastik har tegnet ekstra løsøre forsikring, da de er på
Skalstrup. De er forsikret for 2 mio. for ca. 5000 pr år
gennem hallens forsikring.
Umiddelbart skal der tegnes forsikring individuelt i hver
forening. Der indhentes tilbud fra 3 forsikringsselskaber.
Edgar kontakter Alka
Merete kontakter Tryg
Pia kontakter deres nuværende selskab.
Alle foreninger skal melde tilbage, hvor meget de ønsker
at bliver forsikret for.
Der skal meldes tilbage hurtigst muligt og senest fredag d.
13 oktober.

3: Status hal 2 genopbygningen

Der har været rejsegilde. Byggeplanen følges og hallen vil
stå færdig midt i december. Herefter skal EuroGym bruge
1-2 på at få redskaber på plads.

4: Status på multibane - Udbud
og anlægsperiode

5: Status Ramsø Hallens
udvidelse – step 2

6: Kort evaluering af GIF SPASdag

7: Siden sidst – Bordet rundt

Det er planen at der er officiel indvielse lørdag d. 6 januar.
Multibanen har været til indbudt licitation.
Der var 3 indkommende bud, som Helle har været inde på
kommunen og være med til at vurderer.
Anlægsperioden forventes at være oktober til december.
Der er en anlægsperiode på ca. 6 uger.
Vi forventer at multibanen kan stå færdig til jul.
Der er sat 16 mio af til Ramsø Hallen over de næste 3 år
(2018-2020).
Beløbet som er sat af i 2018 kan der ikke røres ved, det
kan der til gengæld for de midler der er sat af i 2019 og
2020.
Der har været holdt møde mellem GIF og helbestyrelsen.
Der nedsættes en arbejdsgruppe til projektet.
GIF vil på valgmøder stille spørgsmål til alle politikere om
de kan garanterer at midlerne bliver på budget.
Valgmødet i Roskilde syd er mandag d. 13/11 kl. 19.00 –
21.30 på Dåstrup Skole.
De som deltog havde en god dag.
Vi har ikke rigtig fat i de, som ikke i forvejen har et formål
med at komme derop. Der var stort set ingen i
motionscenteret, ca. 5 dukkede op.
Cafeteriet havde en pæn omsætning.
Skal vi ændre konceptet til at gøre det mere ala byfest?
Fælles morgenbord, kirke, bibliotek, spejder osv.
Skal der nedsættes et udvalg til dette?
Halloween: Tirsdag d. 31 oktober (halloween aften)
Halloween løb i samarbejde med Brugsen, evt. kirken og
biblioteket. kl. 17-20, åbent i brugsen til kl. 22.
Haltider: Der er lidt uoverensstemmelser på fredag og
lørdags haltiderne.
Aktivitetstilskud: Der er ansøgt om aktivitetstilskud. Der
er en medlems nedgang på 11 totalt i forhold til sidste år.
Der er 580 medlemmer under 25 år bosiddende i Roskilde
kommune + 54 under 25 bosiddende uden for
kommunen.
1260 medlemmer i GIF totalt.
Julefrokost: Lone bestiller mad. Afbud til Lone hurtigst
muligt.
Foreningsbidrag til multibane: Der sendes regninger til
foreningerne. Helle og Lone sender rundt til foreningerne.
Gymnastik: Kommet godt gang i sæsonen. Der en lille
nedgang i medlemstal da, de ikke har træning i hallen.

Sidste Gundselvholm træning er overstået, en epoke er
slut! Med det nye springcenter i Ramsøhallen er det ikke
længere nødvendigt.
Kvalitet i børne gymnastikken del 2 er ved at blive
gennemført.
Kurser i Sikker spring gennemføres for alle trænere.
Grevinderne er inkluderet i foreningen. De er begyndt at
træne sammen med senior damerne.
Fodbold: Vintertræning er ved at være på plads
(indendørs og kunstbane).
De sidste detaljer omkring VG samarbejdet på
ungdomssiden er ved at falde på plads.
Fællesspisning for ungdomshold som afslutning for
udendørssæsonen d. 10-11 okt.
Der afholdes juleafslutning for hele fodboldafdelingen i
år.
Billard: Ingen forandringer siden sidst. Stadig 32
medlemmer.
Håndbold: Roskilde Airshow gik fantastisk.
Sæsonen er startet op. Håndboldkaravanen har været på
skolen, det gik godt. Det har endnu ikke givet så mange
nye medlemmer.
Bestyrelsen er ved at finde ud af, hvordan de skal
konstituerer sig efter de kun har en senior afdeling.
Badminton: Sæsonen er startet op 1. august. Der er ikke
mange som er begyndt at spille endnu.
Børnene er startet op igen.
2 senior hold tilmeldt turnering.
Motion: 2 arrangementer har været afholdt siden sidst.
Gadstrup grand prix: 63 tilmeldte. 10 omgange om
mosen. Der blev kørt rigtig cykelløb. Flere cykelklubber
deltog. Det var en stor succes. Det gentages til næste år.
De håber at flere alm. lokale vil deltage næste år.
Gadstrup løbet: 101 tilmeldte. Fin deltagelse.
De nye cykler er kommet. Dem er de ved at lære at bruge.
De gamle cykler er solgt.
Medlemstallet er fint. De har fået en del medlemmer fra
Havdrup.

De mangler nogle instruktører til motionscenteret og til
ungdomsfitness.

8: Evt.

Næste møde: Torsdag d. 30. november kl. 18.00 til kort
møde og julefrokost.

