Referat Gadstrup IF bestyrelsesmøde mandag d. 15. januar 2018
Tilstede:

Formand
Sekretær
Kasserer
Gymnastik
Motion
Billard
Fodbold
Badminton

Helle Eriksen
Claus Nielsen
Lone Bilyk
Hanne Roslyng
Merete Olsen
Edgar Rasmussen
Søren Tofte
Ernst Knudsen

Afbud:

Næstformand
RTG
Håndbold
Tennis

Louise Vedel
Thomas Frandsen
Susanne Skjold Petersen
Niels Fejer Christiansen

1: Godt nytår!

2: Siden sidst – bordet rundt

Et glas boblevand og lidt sødt til. Tak for indsatsen i 2017,
glæder os til at se hvad 2018 kan bringe med sig!
Motion: Det går godt i Gadstrup Motion. Vi har en lille
fremgang i medlemsantal. Vi regner med at gennemføre
de samme antal events i 2018, som i 2017. Det vil sige at
vi skal lave Gadstrup Grandprix, Gadstrup Løbet og 12
timers spinning.
Derudover har vi besøg af Antidoping Danmark på torsdag
den 18. Januar. Det er så nemt at få fat i doping og GM vil
opfordre til, at politiet, DGI med videre sørger for at det
bliver meget sværere at få fat på.
Vi efterlyser et nyt bestyrelsesmedlem.
Vi vil arbejde for at vi er med i følgegruppen til
Ramsøhallens udvidelse.
GIFG: I begyndelsen af december deltog en lang række
trænere/hjælpetrænere i kursus i forbindelse med
GymDanmark certificering KIB2 (kvalitet i
børnegymnastikken 2).
Grevinderne har afholdt julefrokost i hallen - supergodt
arrangement med ca. 150 deltagere.
Drenge og piger deltog i december i SpringCup i Silkeborg
med gode resultater.
Der blev afholdt "juledelleryst" den 28. december med fin
deltagelse.
Springsikker Forening træner-kursus er udsat til senere på
foråret, når springcentret er klar. Selve certificeringen
udskydes dermed også fra lokalopvisningen til lidt senere
på sæsonen.

I februar startes "sund livsstilshold" (kostvejledning +
træning målrettet kvinder på 80+ kg)
Circlecross/kettlebell samarbejdet med Gadstrup Motion
er afsluttet pr. 1.1.18. Aktiviteterne kører videre i GMregi.
Der arbejdes pt. med ny profil/struktur i foreningen.
I sommerferien arbejdes med arrangement af gymcamp
og venskabsforenings-komsammen.
Badminton: Ny formand ved den kommende GF. Rimelig
med medlemmer, børne/ungdomshold forsætter dog
stadig kontingent fri, klubmesterskab afholdt.
Billard: Går som det ”plejer”, ca. 30 medlemmer, flere
dage om ugen spilles der både i løbet af dagen og om
aftenen. Inventarliste afleveret til HE.
Fodbold: Stor tilslutning til juleafslutning, VG samarbejde
ungdom ved at falde på plads. Indendørssæson er gået
ok, kommende GF skal der findes 2 nye
bestyrelsesmedlemmer, udendørssæson skydes i gang
som vanligt med five a side i marts.
GIF kasserer: OK kommer til Brugsen d. 2 februar kl. 14.
Der skal gerne bemanding på. Husk at få underskrevet
regnskaber i forbindelse med kommende GF i
afdelingerne og aflever til GIF kasserer.

3: Hvad byder 2018 på i
afdelingerne

GIF formand: Multibane forventet indvielse i løbet af april
måned, aktivrute og især den gamle sportsplads skal i
gang nu, E sport/E klub samt bordtennis er to områder,
som der skal arbejdes henimod. Tilkendegivelse fra hhv.
fodbold (E sport) og GIFG (bordtennis) til at varetage
dette ift. medlemmer mv. To bordtennisborde kan
afhentes vederlagsfrit hos Roskilde Bordtennis. Der kan
søges støtte/tilskud til begge dele. HE hjælper gerne med
dette.
GIFG: stor forventning til den nye hal 2. Skal udnyttes
maximalt med bl.a. Grevinderne og nye tiltag inden for
opvisningsgymnastikken. Sikker springforening kursus skal
gøres færdigt i 2018
Motion:
Fodbold: ungdomshjælpetræner og VG ungdom skal have
god fokus i 2018. Flere tiltag i form af samarbejde med
DBU for selve afdelingen med fokus på fastholdelse af
teenagere; samarbejdsklub med Brøndby, som gerne skal
gi’ især spillere og trænere nogle gode muligheder;

topcenter mulighed via Roskilde FC og KFUM som skal gi’
de bedste spillere i 10-12 år en ekstra mulighed for lokal
udvikling. Håber på at få tribune på plads sammen med
spillerbænke samt boldfangernet bag 8 mands banerne.
Billard:

4: Fastelavn

5: Ramsø Hallen hal 2
6: Ramsø Hallen næste skridt

7: Folkeoplysningsudvalg 25/1

8: Idrætsfacilitetspuljen

9: Elitesport Roskilde
10: IT/internet Ramsø Hallen
11: Idrætsfest 26/1
12: Halfordelingsmøde
13: Evt.

Badminton:
Gymnastik, håndbold og fodbold er i gang. Der udarbejdes
invitation snarest. Dagli’ Brugsen bakker igen flot op om
arrangementet med sponsorering af fastelavnsboller mv.
Indvielse 10 marts er forsat dato, som der arbejdes efter.
Det forventes, at der snart indkaldes til et fælles møde fra
halbestyrelsen, hvor interessenter kan komme med input
og få mulighed for at blive en del af det kommende
byggeudvalg. Formentlig 7 februar kl. 19.30.
HE deltager, det er politisk et godt træk ift. det
kommende arbejde med både haludvidelse og andre
tiltag i 4621 vi gerne vil have gennemført i den
kommende kommunal periode.
Roskilde kommune har endnu ikke offentliggjort de
kommende retningslinjer for dette års
idrætsfacilitetspulje. HE sender ud, når der er nyt.
Info vedr. elitestøtte ansøgning ved Roskilde Kommune
Der arbejdes på en solid holdbar løsning. Burde komme
på plads inden sommerferien
Deltagelse af kettlebell samt Merete, GIFG v. Hanne og
Pia, GIF v. Helle og Lone
Aftales til at være d. 23/1 kl. 19 i mødelokalet
Inventarliste af remedier i Ramsø Hallen: Billard har
afleveret ved mødet, efterfølgende har GIFG og motion
fremsendt liste. Der mangler fra badminton, håndbold,
fodbold, tennis.

