Referat hovedbestyrelsesmøde Gadstrup IF mandag d. 18. juni 2018

Tilstede:
Formand: Helle
Kasserer: Lotti
Sekretær: Claus
Næstformand: Louise
Gymnastik: Hanne
Motion: Merete
Billard: Edgar
Tennis: Flemming
Fodbold: Søren
Afbud:
Badminton
Fraværende:
Teamgym

Bordet rundt:
Motion: Er gået på sommerferie, faldende medlemstal som sædvanligt over sommeren.
Har haft problemer med nøglesystemet. Der er været lyn nedslag, så servere osv. er udskiftet.
Cykelløb 19 august.
Gadstrupløbet: 1. søndag i oktober (7 okt.)
Tennis: Der er lavet et stort stykke arbejde for at få nye medlemmer. Det er ikke nemt, men lidt nye
medlemmer er der kommet.
Den nye bane skal det betales af på de næste 2 år.
Billard: Opstart igen eftersommerferien. To hold er tilmeldt til turnering igen til næste sæson.
Gymnastik: Der har været en del forårshold, både børn og voksne som har kørt fint. Alle hold går snart på
sommerferie. Opvisninger er også ved at være overstået.
Grevinderne har haft nogle åbne træninger. Der har været stor interesse.
Grevinderne er udtaget til Gymnastadaen til næste sommer i Østrig (et stævne som bliver holdt hvert 4 år). 50
nationer deltager.
Conventus skal erstattes af et nyt system, klubmodul blandt andet pga. den nye persondatalov.

Fodbold: Har lige sluttet af med fællesspisning for ungdomsholdene.
Der er brugt en del tid på VG sammenarbejdet. Der er kommet styr på trænerne ti næste halv år.
E-sport er udskudt til efteråret.

Planlægning af SPAS-dag - Åben klub dag, GIF idrætsdag, Gadstrup idrætsdag, Åben idræt
Lørdag 8 september.
Gymnastik: kl. 13-15
Motion: Børne/familieløb (indvielse af Aktivruten) kl 12-14
Badminton: Hal 1 (kl. 13-15)
Fodbold: stævne (kl. 10-13) + hjemmebanedag (kl. 11-16)
Billard: 10-15
Tennis: kl. 13-15
Håndbold:

Morgenbord/kaffe: 9.30-10.30
Telt
Hoppeborge
FIFA turnering: under planlægning
Bagagerumssalg: 10-13 på skolens parkeringsplads
Bibliotek: stablebøger
Tegnehjørne
DGI bueskydning
Højtaleranlæg
Cafeteria har åbent i skuret.
Multibane:
Kunstgræs er lagt på, redskaber er på. Der mangler kun den sidste gummibelægning. Hvornår den bliver helt
færdig vides ikke, men det er inden længe.
Aktivrute:
Kommunen har sagt ok. De skal dog lige se og godkende skiltningen i mosen, da det er fredet område.
Køgebugt skal grave markeringspælene og skiltene ned.
Haludvidelse:
Der er været byggeudvalgsmøde. Der arbejdes på grundplan/rumdeling af om- og tilbygningen. Det begynder
at se rigtig fornuftigt ud.
Det er planen er udvidelsen sættes i gang til foråret 2019. Efter gymnastikopvisning og halfest.
WiFI i hallen:

Der kan bookes wifi tid gennem kommunen/Henning når det skal bruges til store arrangementer (LAN osv.)
WiFi i hal 2 virker ikke. Helle kontakter Henning så det kan blive ordnet.

GIFG redskaber:
Der er forsat problemer med at redskaberne bruges af andre afdelinger/trænere/instruktører uden aftale.
Reglen er forsat, at man benytter ikke andre afdelingers redskaber/rekvisitter, med mindre det er aftalt med
afdelingens formand
Der er lavet aftale om at en anden klub lejer redskaber i noget af sommerperioden. Hallen bookes gennem
Henning.
Cafeteria:
Grevinderne har arrangement i hallen hele weekenden og ville leje køkken til anretning og opvask. Det skulle
koste 15.000 kr. i leje uden personale. (50 kr. pr gymnast per måltid). Skolekøkkenet er lejet i stedet for til 8.24
kr. i timen.
Kørsel på banerne:
Kroket kører på banerne til træning. Det er ikke hensigtsmæssigt. Hanne tager fat i kroket afdelingen.
Evt.
Persondataforordningen: Det har krævet rigtig meget arbejde i afdelingerne, mere end forventet.
DIF/DGI pulje: DGI har åbnet for en pulje hvor der kan søges penge til stort set alt. Se at få søgt op til 25.000 kr.
Der er også større puljer til større projekter.
Viby Genbrug: Helle har været i Viby Genbrug for at modtage 20.000 kr. i støtte.
Team Gym forlader GIF pr. 1/8-2018.

