Referat hovedbestyrelsesmøde Gadstrup IF mandag d. 18. juni 2018

Tilstede:
Formand: Helle
Kasserer: Lotti
Sekretær: Klaus
Næstformand: Louise
Gymnastik: Hanne
Motion: Villy
Billard: Edgar
Tennis: Flemming
Fodbold: Emil
Håndbold: Marianne
Badminton: Per
Afbud:
Fraværende:

Info vedr. udvidelse af Ramsøhallen
Der har været en del ekstra møder vedr. udvidelsen da der var udfordringer med bæreevnen af gulvet i
spejlsalen (hal 3).
Hallen bliver revet ned fra hal 1, således at cafeteria og indgangsparti rives ned.
Planen er nu at motion bliver samlet i stue etage. Der kommer stor rytmesal, cafe område og anretter køkken
på 1 sal.
Byggeprocessen startes efter påske 2019. Der arbejdes på at de som anvender hal 3 bliver genhuset i SFO
salen.

Opsummering af aktivrute, multibane og bevægelseslegepladsen
Det sidste detaljer er ved at bliver færdig gjort og det sidste regnskab er ved at være færdigt.
Multibanen bliver brugt rigtig meget.
Louise kontakter halbestyrelsen vedr. lys på bagsiden af hallen, mellem hal og multibanen.

Team Ramsø

De endelige vedtægter er færdige og afventer godkendelse af GIF og VIF. Optagelse i GIF kommer på først
kommende møde.

Info fra forretningsudvalget
Forretningsudvalget holdt møde i oktober. De væsentligste punkter var optagelse af Team Ramsø, skift af bank.

Mødekalender 2019:
Møder planlægges til at være primært mandage og torsdage. Første møde d. 14 januar kl. 19.

Halfordelingsmøde 2019:
Tirsdag d. 22 januar kl. 19

Ramsø Hallen:
Ramsø Hallen er medlemmer af ConnectSport, som er en hal forening der ind i mellem har til bud til
foreningerne, kurser, foredrag etc.

Generalforsamling 2019:
Datoer skal være på plads i starten af året. Send datoer til Helle senest 2. januar.

Bordet rundt:
Håndbold: Sæsonen er i fuld gang
Gymnastik: Har rundet 435 medlemmer og der kommer stadig flere til.
Der arrangeres stor fælles opvisning for alle hold.
Skifter til Klubmodul pr. 1 januar.
GYM Danmark har spurgt om GIFG vil afholde gymnasternes dag, som er en stor opvisningsdag. Det er dagen
efter lokal opvisningen.
Grevinderne er ved at søge penge til redskaber som de kan have med rundt til deres opvisninger. De har fået
nogle, men der er stadig et stykke vej.
Tennis: Sæsonen er slut. Næste sæson planlægges

Badminton: Problemer med at fylde de sene tider. Torsdage er nu af booket resten af sæsonen.
Fodbold: Juleafslutningen planlægges for alle. Der planlægges en light opstart af E-sport i forbindelse med
juleafslutningen.
Der sker forandringer i bestyrelsen. En forlader bestyrelsen og de mangler en suppleant.
Hegnet er sat lidt på pause, da leverandøren ikke er til at kontakte, så der skal findes en ny.
Motion: Meget at se til. Ønsker om skærm til motionscykel, så man fornemmer at kører udenfor.
Årshjulet under udarbejdelse.
Der arbejdes på løsning af spinnings lokale under byggeprocessen af den nye tilbygning.

Billard: Julefrokost tirsdag.
2 hold med i turnering. Årstuneringer slutter her 12 december.
Evt. vedtægtsændringer til kommende generalforsamling.
Fremgang i medlemmer

