Referat Gadstrup IF bestyrelsesmøde torsdag d. 30. november 2017
Tilstede:

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Gymnastik
Motion
Billard
Fodbold
Håndbold

Helle Eriksen
Louise Vedel
Claus Nielsen
Lone Bilyk
Hanne Roslyng
Merete Olsen
Edgar Rasmussen
Søren Tofte
Susanne Skjold Petersen

Afbud:

RTG

Thomas Frandsen

Fraværende:

Tennis
Badminton

Flemming Jensen
Ernst Knudsen

1: Løsøreforsikring

2: Indbruddet i oktober

3: Generalforsamlingsdatoer

4: Mødedatoer 2018
Forretningsudvalg og
hovedbestyrelse
5: Halfordeling 2018-19
Dialog og mødeplanlægning

6: Nyt fra forretningsudvalget

Vi kan muligvis fortsætte med det nuværende forsikring,
Dansk Erhvervsforsikring.
Hvis der tegnes samlet forsikring skal der laves en tydelig
fordelingsnøgle og forsikringen tegnes mellem GIF.
Hanne kontakter forsikringsselskabet og for et tilbud.
Der var indbrud sidst i oktober. De er kommet in gennem
byggepladsdøren i ’Boxen’. Der er stjålet flere ting, bl.a.
kettlebells, håndbolde, tagpap fra byggepladsen mm.
Motion: 13. februar
RTG: 13 marts
Gymnastik: 13 marts
Billard: 20 februar
Tennis: 20 februar
Fodbold: 15 februar
Håndbold:
Badminton:
Hovedforening: 22 marts
Helle sender datoer rundt.

Der holdes halfordelingsmøde d.23. januar kl. 19.00.
Umiddelbar holdes kun møde omkring hal 1 og 3, da vi
formoder at det kun er Gadstrup gymnastik som skal
bruge den nye hal 2.
Husk at inviterer Team Ramsø.
Helle kontakter RTG for at få bekræftet at de ikke skal
med i fordelingen.
Team Ramsø har været diskuteret og der er givet nogle
kommentarer tilbage på vedtægterne.

Team Ramsø vender tilbage efter deres næste møde i
starten af december.
Gadstrup IF vedtægter: Vi vil kigge på vedtægterne
kommer med forslag til eventuelle ændringer af
vedtægter inden generalforsamling.
Der skal findes ny kasserer til GIF, da Lone stopper.
Sponsoraftale: Der er ved at komme afklaring på diverse
sponsoraftaler.
Multibane: Det skrider planmæssigt fremad.
Anlægsudgifterne ser ud til at blive mindre end forudset.
Der vil derfor blive flere penge til redskaber, ca. 100.000
ekstra.
7: Status aktiv rute

8: Evt.

De sidste detaljer er ved at blive samlet og sendes til
godkendelse hos kommunen inden jul. Det forventes at
rutes kan mærkes op 1 kvartal 2018.
Herefter skal der laves redskaber til den gamle
sportsplads.
Ruten sendes med referat.
Stort Tak til Helle for arbejdet med Multibanen!
Gymnastik har indkøbt flag til hal 1 og zumba podie. Disse
ting bliver også brugt af andre end gymnastik. Bl.a. har
Zumba podiet været brugt til juletræstænding i brugsen.
Hanne foreslår halbestyrelsen at Hallen overtager disse,
hvilket også virker mest naturligt.

