Referat Gadstrup IF bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. maj 2018
Tilstede:

Formand
Kasserer
Gymnastik
Motion
Billard
Fodbold

Helle Eriksen
Lotti Hallberg
Hanne Roslyng
Merete Olsen
Edgar Rasmussen
Søren Tofte

Afbud:

Næstformand
Sekretær
RTG
Tennis
Badminton

Louise Vedel
Claus Nielsen
Thomas Frandsen
Flemming H. Jensen
Hans Kurt Johansen

1: Nyt fra forretningsudvalget

2: Info – update multibane,
aktivrute, haludvidelse

3: GIF SPASdag 8 september,
hvad byder afdelingerne ind
med

4: Åben sommer uge 32

Forretningsudvalget har holdt møde med fokus på indblik
for den nye kasserer, Lotti. Derudover var GF og
vedtægtsændringer oppe og vende kort både ved
forretningsudvalgsmødet og ved dette BM.
Vedtægtsændringer er som udgangspunkt velkomne, det
skal tages op igen til efteråret, så der er bedre tid til at
bearbejde forslaget for det bedste udbytte. Vedr. Team
Ramsø skal det afklares, hvor de er i processen ift.
optagelse i både VIF og GIF. HE tager fat i dem.
Multibane, der er forsinkelse pga. et redskab i restordre.
Banen forventes færdig i løbet af maj måned. Aktivrute ej
vendt, da Louise blev akut forhindret i at deltage i mødet.
Haludvidelses planer blev vendt i plenum. GIFG sender
tekniske data vedr. rytmesal/hal 3 til HE senest 22 maj,
Mange gode nye funktioner, men vi skal huske på de
eksisterende hold og funktioner kommer med i helheden
Gymnastik afholder åben spring 2 timer derudover
almindelig træning
Fodbold: stævne for de mindste hold samt hjemmekampe
Motion: Gadstrup løbet forventes flyttet til denne dag og
afholdes på aktivruten
Billard: åben billard kl. 10-15
Forslag: åben/gratis kaffemorgenbord for at trække folk
til. HE spørger om Brugsen vil være med
Biblioteket vil gerne være med og tilbyde ”stable bøger
konkurrence”
HE sørger for hoppeborge mv. samt lydanlæg fra skolen
Fodbold sørger for telt såfremt kaffemorgenbord
etableres. Telt vil dog være en god ide generelt til ophold,
tegne områder, stable bøger konkurrence mv.
Åben sommer samarbejde mellem VIF, GIF og klub
Roskilde Syd i uge 32. Tirsdag er det i Gadstrup. Klubben
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5: Internet i hallen – åbent
cafeteria i hallen

6: Siden sidst – bordet rundt

7: Evt.

sørger for frokost. GIFG undersøger om de kan byde ind
med spring mv. i hal 2 formiddag eller eftermiddag.
Der er kommet internet til hallen og det forlyder, at der
kan skrues op og ned i styrke. HE spørger Henning
hvordan dette ”bestilles”
Bliver ”åbent cafeteria” brugt? Ja, tildels. Afdelingerne
opfordres til at informere til forældre mv. igen. Der kan
evt. laves lamineret skilt ift. synliggørelse. HE spørger
Henning.
Fodbold: VG samarbejde fra U10-U17. Tidligere har det
været U13-U17. Nye seniorer i Gadstrup forsat i
samarbejde med VG. Skilte på tribune sat op, spillerbokse
sat i værk i samarbejde med skolen, arbejder på målnet
bag ”skolebanerne”, er flyttet fra kælderrum til boldrum i
hallen. E-sport er på vej, starter med en undersøgelse,
herefter FIFA dag d. 16/6 og evt. udvides
eftersommerferien med LAN. Halfest afsluttet med et ok
resultat.
Billard: Turnering afsluttet med 2 hold, nr. 3 og nr. i hver
sin afdeling. 17 puljer med 9 hold i hver. Har to hold igen i
sæson 2018-2019. Har fået nye klæder på to borde.
Motion: et nyt best.medlem ifm. GF. Har startet
landevejscykling hver tirsdag. Har ophørt samarbejdet
med tennis. Seniorspinning 60+ stor succes og flot
engagement fra John Nielsen og hustru.
GIFG: flot og dejlig indvielse af springcenter. Afhold GF og
opvisning. En del hold er stoppet for sæsonen, men der
oprettes mindre forårshold bl.a. i yoga, zumba mv.
Afholder springcamp i slut juni. Grevinder har åbne
træninger for nye og får besøg fra Norge. Planlægning af
næste sæson som bliver mere show og
opvisningsgymnastik med positiv fokus på fællesskab,
samarbejde, noget som alle kan få en god oplevelse ud af
med masser af bevægelse og smil. Voksenmotion
forsætter med de sædvanlige bl.a. ryghold, dans, cardio
hold og meget mere.
GIF formand: Bordtennis på vej via GIFG. Møde med Gry i
næste uge. Bordtennis borde er på plads i redskabsrum.
Det skal findes en mere stationær placering til dem, når
det starter op.
Tryghedsambassadører: Midt- og vestsjællands politi har
henvendt sig til HE. Der ønskes at sætte fokus på
nærmiljøet igennem interessenter som har indblik og evt.
kontakt til de unge mennesker i Gadstrup og området
omkring. Der er fundet en del til Viby. Der mangler forsat
et par stykker i Gadstrup. Afdelingerne opfordres til at
vurdere evt. trænere og instruktører, som kan bidrage til
en sådan funktion og sende info til HE inden for 14 dage.
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