Referat Gadstrup IF bestyrelsesmøde torsdag d. 28. september 2018
Tilstede:

Afbud:

1: Team Ramsø – status
vedtægter, optagelse i GIF

Næstformand
Sekretær
Kasserer
Gymnastik
Motion
Billard
Fodbold
Håndbold
Tennis
Formand
Badminton

Louise Vedel
Claus Nielsen
Lotti Hallberg
Hanne Roslyng
Villy ??
Edgar Rasmussen
Søren Tofte
Marianne Frandsen
Flemming Jensen
Helle Eriksen
Hans Kurt

Vedtægter næsten klar. De skal skrives under af formændene fra begge
foreningerne.
Ekstra ordinær generalforsamling er ikke nødvendig. Den er holdt og da der
ikke er yderligere vedtægtsændringer kræves ikke yderligere.
Tilskud søges foreløbigt af Team Ramsø selv indtil de er optaget i GIF.

2: Evaluering af Gadstrup Dagen

Fodbold: tilfredse, stort set alle hold på banen i år.
Bagerums-marked. De ville gerne op til teltet at være. Teltet kunne evt.
flyttes til midt på banen med biler rundt om.
Husstandsomdelt folder med beskrivelse af alle foreninger og Gadstrup
dagen?
Skal der evt. være borde i teltet til kaffebordet?
Store skilte med aktiviteter. GIF skulle evt. købe nogle stykker. 10-15 skilte?
Billard havde igen i år 4 besøgende.
12-15 besøgende hos tennis.
Godt med besøgende hos gymnastik.
FiFA tunering – der kom ingen, men det blev også slet op på dagen. Det
kunne evt. være i teltet til næste år.

3: Brug af faciliteter i Ramsø
Hallen sæson 2018-2019
(halfordeling hal 1, hal 2, hal 3;
holder brugen af faciliteterne
stadig ift. de tider man har budt
ind på):

Der har været dialog og frustration omkring udnyttelse af hal faciliteterne.
Gymnastik havde et ønske om at dele hal 1 med håndbold en halv time om
tirsdagen for at kunne tilbyde bordtennis.
Det kan ikke lade sig gøre da der er 15 børn tilmeldt håndbold og de skal
bruge en hel hal. Desuden er der arrangementer for håndbold 8 gange i
løbet af efteråret, hvor man så havde været nødt til at aflyse bordtennis.
Der er fundet haltid til bordtennis om torsdagen.

4: Multibanen: indvielse og
retningslinjer for brugen af den

Det er vigtigt at alle foreninger er realistiske og fleksible i forhold til den hal
kapacitet som er booket og rent faktisk anvendes, således at så mange som
muligt kan få tid i hallen.
Indvielse af multibane bliver fredag d. 12 oktober i forbindelse med skolens
idrætsdag for 6-9 klasse sammen med indvielse af aktivruten og det nye
anlæg på den gamle sportsplads. Jeg har forståelse for at afdelingerne nok
ikke kan være med på det tidspunkt, men hvis muligt, ville det være fint, at
afdelingerne er repræsenteret. Vi starter kl. 12 og forventer at det hele er
afsluttet kl. 14. Jeg skal nok bruge en hjælper eller to om formiddagen.
Nærmere program og invitation sendes i starten af næste uge.
Retninglinjer blev diskuteret. Et par småfejl er rettet.
Spørgsmål til punktet om vedligehold. Skal det med på retningslinjerne?
Er det kommunen eller er det sammen arbejde når det gælder drift økonomi?
Retningslinjer for
brug og ophold på og omkring multibanen.docx

5: Aktivruten

6: Haludvidelse Nord, info og
status

Alt afklaret med kommunen. Fredningsnævnet skal søges da vi vil opsætte
skilte i mosen. Det burde være en formalitet.
Vi håber at skiltene er oppe til indvielsen, men det er ikke sikkert vi kan nå
det. Hvis ikke bliver den markeret op til dagen på anden vis.
Ikke så meget nyt siden sidst. Næste møde er i november. Det kører
planmæssigt med opstart april 2019. Forespørgsel vedr. brug af SFO salen
som ”genhusning” af hal 3, er i gang via Pernille Hasløv, idrætskonsulent
ved Roskilde kommune.

Forventes færdig i foråret 2020.
7: Cafeteria, efter haludvidelse

En opstart snak om hvad vi gerne vil kunne bruge de kommende faciliteter
til og hvordan de skal håndteres/fordeles i GIF regi.
Diskussion omkring hvordan det skal køres. Skal foreningerne selv stå for
det når de har arrangementer i hallen, skal der være en fast stab omkring det.
Hvordan klares indkøb? Hvem skal stå for eventuelle automater. Skal
lokalerne kunne bookes?
Det skal også omkring halbestyrelsen om evt. forpagtnings aftale.
Alle ”problemstiller”/ ønsker som ikke har været opfyldt tidligere skal også
diskuteres og løses.
Vi diskuterer videre når vi ved mere.

8: RIU ½ års møde d. 8 november
kl. 18

Foredrag med Lars Christiansen (håndbold): Lars Christiansens foredrag

9: Siden sidst – bordet rundt

Gymnastik:

tager udgangspunkt i hans bog ”når sandheden skal frem” og handler om
hans karriere som professionel håndboldspiller og om bagsiden af
medaljen…. Hvis der er nogen som har lyst til at tage med, så laver Helle en samlet
tilmelding senere. Jeg skal nok huske at sende reminder ud i oktober. RIU er Roskilde Idræts
Union

Kursus I spring sikker. Alle trænere skal kunne tage i mod spring på det
niveau som de underviser på. Det var et rigtig godt kursus. De sidste
processer er ved at blive skrevet ned og certificeret til forårsopvisningen.
De er ved at runde 400 medlemmer.
Video forsinkelses skærme sættes op, så gymnasterne kan se deres spring
med ca. 15 sekunders forsinkelse. Så de på tilbagevejen kan se hvad de skal
forbedre.
Håndbold:
Alle ungdomstrænere har været på kurset hos DGI ”træn fællesskabet”.
Fodbold:
Der bruges mest tid på at finpudse VG sammenarbejdet.
U19 er startet op. Ca. 20 spillere er tilmeldt.
Der opsættes hegn bag 7 mandsbanerne.
2 15 årige skal på dommerkursus.
E-sport rulles i gang når de rigtige frivillige er fundet.
Motion:
Gadstrup løbet d. 7 okt.
Skal i gang med at lave flytte planer til ny hal, så de er vel forberedte. Og
være forberedte på eventuelle udfordringer under byggeperioden.

Billard:
Turneringen er startet. Internturnering startes i næste uge.
Klædet på et af bordene er skadet og skal skiftes
Tennis:
Er ved at være ved slutningen af sæsonen. Der har været medlemstilgangs i
år.
Økonomien er blevet meget bedre. Et realkredits lån indfries ved årsskiftet.
Der snakkes om at nedsætte kontingentet.
10 Evt.

