Referat Gadstrup IF bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. august 2018
Tilstede:

Formand
Næstformand
Team Ramsø
Motion
Billard
Fodbold

Helle Eriksen
Louise Vedel
Marianne Hvidtfeldt Frandsen
Merete Olsen
Edgar Rasmussen
Jesper Faldborg

Afbud:

Kasserer
Sekretær
Tennis
Gymnastik

Lotti Hallberg
Claus Nielsen
Flemming H. Jensen
Hanne Roslyng

Ej mødt:

Badminton

Hans Kurt Johansen

1: Bordet rundt – siden sidst, nyt
fra afdelingerne (bl.a. sæson
2018-19 opstart og
forventninger)

Motion: udendørs cykel hold startet op om tirsdagen, på
vej med ny hjemmeside for at få et bedre booking system,
Gadstrup Grand Prix cykelløb 19 august, næste
bestyrelsesmøde med nye målsætninger for
motionsafdelingen
Billard: ikke så meget siden sidst, starter op 22/8 med 2
turneringshold, har desværre mistet 3 medlemmer,
meget varm sommer i lokalet, evt. overtage/købe
motions aircon system, når det skal fjernes fra pavilloner
Fodbold: Der kommer hegn bag 8-mands baner ud mod
marken med støtte fra DIF/DGI puljen samt GIF’s venner
og Roskilde kommune idrætsfacilitetspulje, nye
spillerbokse til 11 mands banen i samarbejde med
Gadstrup skole og støtte fra Lions, VG samarbejdet er nu
ved at være fuldt ud integreret fra U10 til senior, der er
oprettet et U19 VG hold som skal spille 11-mands. Meget
positivt ift. at holde på de unge og forsat skabe kvalitative
fodboldtilbud i Gadstrup – Roskilde syd. Der er pt. noteret
ca. 100 drengespillere i VG samarbejdet. Vigtigt at få lagt
en plan for fastholdelse af trænere.
Håndbold: Team Ramsø er endnu ikke officielt optaget i
GIF, men da vi forventer en optagelse inden årets udgang
inviteres Team Ramsø med til GIF møder bl.a. for at styrke
repræsentationen i Gadstrup og Ramsø Hallen. Seniorer
har trænet hele sommeren både herrer og damer, U 14
piger har været i Italien med stor succes både
spillemæssigt og socialt, har været på Roskilde Festival
med parkerings- og bomvagter. I alt 180 personer at
holde styr på i hele perioden. Meget arbejde og logistik,
men også en god sjat penge til foreningen. I den
kommende sæson almindelig turnering for ungdomshold,
stævner for børnehold, niveauturnering for ungdomshold,

Alle

2: Seneste nyt vedr.
haludvidelse NORD/fase 2

3: Indvielse multibane

4: Team Ramsø: Marianne vil du
give en status på optagelse i GIF
- ift. vedtægter mv.?!
5: GIF SPASdag: hvad skal den
hedde? Billede fra sidste møde
med oversigt over input
vedhæftet. Team Ramsø har
budt ind på håndbold i hallen kl.
10-12 eller evt. udendørs. Jeg
laver udkast til samlet program
og overblik (forventelig
fredag/lørdag) og sender det
inden mødet tirsdag til jer alle.

6: Frivillig fredag – 28
september: I bør alle have
modtaget en mail omkring

åbne træninger hver fredag i Ramsø Hallen, trille trolle i
Viby tirsdag. Måske der åbnes for at bytte tider torsdag i
Ramsø Hallen med badminton, da senior hold godt kan
træne de sene tider. Mona står for alt halbooking vedr.
Team Ramsø mona@teamramsoe.dk . Marianne er
repræsentant ift. GIF for Team Ramsø.
Håndboldcaravanen kommer til Gadstrup skole 22/8.
Info fra tennis: Ikke så meget nyt siden sidst. Holder
stadig åben kl. 13-15 på ”spas”dagen, har måtte aflyse
træner for efteråret pga. manglende tilslutning, desværre.
Fordeling af kvadratmeter og udforming af selve
rummene er nu på plads. Næste skridt er facade og den
mere detaljerede rumspecifikation. Især indgangsparti vil
skabe et flot løft til hele bygningen og virker meget åben
og indbydende. Oplægget er rigtig godt og vil i den grad
fremtidssikre udvikling af idræt og aktiviteter i Ramsø
Hallen. I overgangsperioden er der tale om, at spinning
pavillon kan flyttes og forsat være i brug indtil nye lokaler
står klar. Motion nedsætter et flytteudvalg til at håndtere
dette samt efterfølgende afvikling af pavilloner. Ift. hal 3
og de aktiviteter, tages det på næste byggemøde i
byggeudvalget (kommune, GIF, motion, hallen, RIU)
UNO er endnu ikke helt færdig med banen. Den er dog
taget i brug henover sommeren af såvel børn, unge,
familier og fodboldafdeling. Der mangler forsat fliser
rundt langs kanten af banen, folier på væggene og
tilslutning af el til lys på banen. Skolen har foreslået 29/8
som mulig indvielsesdato. HE ser dog gerne, at banen er
stort set færdig inden en officiel indvielse. Det vil være
fint, hvis de afdelinger, som har været med til at støtte
økonomisk, kan være med på dagen med en lille aktivitet.
Håber at de sidste ting vedr. vedtægter falder på plads
med især VIF inden så længe, derefter ekstraordinær GF i
Team Ramsø og herefter optagelse i GIF.
Udkast til program fremsendt søndag inden dette møde.
De sidste detaljer mangler bl.a. tidspunkter for
fodboldkampe, afklaring om tidsrum for stable bøger og
ølkasser (fra brugsen), hold til varetagelse af morgenkaffe,
håndbold vil gerne bruge multibanen kl. 10-12 dog ved
dårligt vejr i hal 1, forventer en træningsseniorkamp i hal
1 kl. 15-16, aktivruten håber vi er på plads ellers markeres
ruten op manuelt til dagen. Navn endnu ikke helt
besluttet, HE tager en endelig beslutning og sørger for
markedsføring på FB, og lokalt. Der skal findes hold til
morgenkaffen, kl. 8.30-11.30, GIF støtter til holdkassen
med 1000 kr.
Motion vil gerne indstille et par vigtige ildsjæle. Fuld
opbakning fra GIF og hvis de bliver tildelt prisen, vil nogle
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indstillinger, lad os ta’ en snak
om det på mødet samt evt.
deltagelse.
7: Evt.

af os gerne deltage i denne dag. Men ellers er det op til
afdelingerne selv at promovere dagen ud til egne frivillige.
Aktivruten: Louise har kontakt med kommunen. Antallet
af skilte især ved mosen skal afklares inden endelig
godkendelse. Skolen skal sende skilte til kommune.
Den gamle sportsplads: kommunen er i fuld sving med at
lave aktiv ”lege”plads for både store og små. Det bliver
rigtig godt og et fremadrettet godt område at inddrage i
idrætsaktiviteter i Gadstrup by.
Åben Sommer: har været afholdt idag. En fin dag med
god aktivitet fra GIFG. Der holdes forhåbentlig et
evalueringsmøde, hvor forskellige mindre logistik og
planlægningsudfordringer kan blive vendt. Men helt
sikkert en event, som GIF forsat skal markere sig i.
Cafeteria: på sidste møde blev der vendt en situation med
lån af cafeteria. Det samlede beløb og situation var en
misforståelse og miskommunikation mellem flere parter.
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