Formandens beretning for idrætsåret 2018

2018 startede som altid med en nytårshilsen i Heden, midtsjællandsavisen og den samlede officielle
indkaldelse til generalforsamlinger i afdelingerne samt GIF som hovedorganisation.
Den officielle hyldest og idrætsfest til Roskilde kommunes medaljetagere foregik som altid i Roskilde
Hallerne. GIF deltog sammen med motionsafdelingen til hædring af kettlebell folkene. 14 stk. i alt skulle på
scenen og modtage dette års hyldest og gave fra Roskilde kommune. Det er skønt at denne lille niche sport
har sin forankring og udvikling i Gadstrup.
Næst på programmet var fastelavn. Igen tog fodbold, håndbold og gymnastik teten og fik arrangeret et par
skønne timer med både aktivitet og tøndeslagning. Det er en god og fin tradition, som falder godt ind i
byens borgere med stor og bred opbakning. Tak til de frivillige som igen i år fik givet små og store en dejlig
dag i Ramsø Hallen.
Indvielse hal 2 – springcenteret blev efter lang tids venten klaret 10 marts. En fyldt hal med gymnaster,
forældre, frivillige, byrådsmedlemmer, kommunal ansatte mv. fik en flot dag med opvisninger, taler og
masser af spring for alle, selv borgmesteren kom i pommes frites graven. Længe ventet, men springcenteret
har i den grad fået sin fulde berettigelse allerede. På trods af at Roskilde Team Gym flyttede til Kildegården
i sommerferien, har Gadstrup Gymnastik formået at tilpasse sig og udvide og udvikle på alle fronter og
fylder hallen alle dage fra kl. 16-22. Godt gået og tak for indsatsen og tålmodigheden.
Multibanen blev efter en kold marts og en våd april langt om længe færdig i slutningen af juni. En bane som
blev taget i brug inden den var færdig, fordi børnene især fra skolen var mere end klar til at indtage banen.
Henover den knastørre og meget varme sommer blev den endda også brugt. Ja, der var jo ikke rigtig noget
græs på banerne, så var det godt med en lille ”klat” kunstgræs til byens borgere. Efter sommerferien bliver
den brugt daglig af både skolens børn og lærere, Svanens børn, fodbold og ja sågar håndbold har været ude
og bruge den også, som alsidig træningsindspark. Alt i alt, det som vi har håbet og troet på, at en multibane
kan bidrage til lokalsamfundet. I skrivende stund er der ved at blive udarbejdet nogle skitser til øvelser, som
kan inspirere til at bruge ”crossfit” området. Den tilhørende jordvold er i efteråret også blevet ryddet for
ukrudt og nyt stærkt græs sået. Jord som i øvrigt er genbrug fra både hallens udvidelse og fra anlæggelsen
af multibanen.
Aktivruten har haft en lidt hård ”fødsel” men de sidste detaljer skulle gerne være ved at falde på plads.
Samarbejde med skole, kommune, forvaltning har givet en bred fundering af ruten, så nu mangler vi bare at
få den ”rigtig ud og arbejde”. Det bliver der gjort noget ved i 2019.
Den gamle sportsplads har GIF også været med til at præge, hvilket betyder, at der nu står et stort flot
crossfit anlæg kombineret med børnelegeplads, så den favner hele familien. Kommunen har med input fra
GIF valgt et anlæg, som skaber sjov og bevægelse og som i øvrigt hænger sammen med både FDF’ernes
brug af området samt aktivruten. Jeg håber på at der i de kommende år, kan bringes et par elementer mere
ind på området og skabe den udvikling af den gamle sportsplads, som længe har været ønsket.
Multibane og aktivrute blev indviet i en ”4-1 indvielse” fredag d. 12 oktober. I samarbejde med skole,
kommune, forvaltning og børnehaven Hyldebo. En skøn dag, hvor solen skabte en dejlig stemning til de
mange børn fra skolen, som skulle ud på idrætsdag på den nye aktivrute. Efter officiel indvielse af
multibanen, var næste step at følge aktivruten hen til den gamle sportsplads, hvor den nye
bevægelseslegeplads blev indviet. Inden turen gik videre, blev Toftevej også indviet som klimavej, hvor

børnehavebørnene var med til at bevise teorien omkring afledning af vand fra vejbanen. Dejlig gode brede
samarbejder, hvor det hele går i en helhed, giver varme til hjertet og troen på et godt lokalsamfund.
Ramsø Hallens udvidelse mod nord har i 2018 taget sin begyndelse. Der har været mange møder i et bredt
funderet byggeudvalg. En haludvidelse som der har været arbejdet på i over 10 år! Den ene del af
haludvidelsen med springcenter er på plads, men den anden ende er mindst ligeså vigtig. Mange
muligheder har været bragt på bane, mange tegninger er blevet vendt og drejet og da vi så mente at have
løsningen……så viste det sig, at den bærende del ved cafeteria og rytmesal ikke var stærk nok til at bygge
videre ud på. Øv, med øv på, næsten forfra men grundfundamentet af ønsker havde vi dog på plads.
Hovedformålet med at bygge nyt i nordenden af hallen er først og fremmest at få motion under hallens tag
især da de nuværende pavilloner bliver ulovlige i 2020. En anden vigtig ting at holde for øje er, at ingen af
de nuværende afdelinger og aktiviteter skal stilles ringere end de er i dag. Hvis der så er plads, penge og
mulighed for at udvikle og skabe yderligere kvadratmetre og rum til fleksibilitet, så er det en bonus. Det var
udgangspunktet, da vi gik i gang i foråret 2018. Efter nogle intense dage i november med tanker og
dialoger, fandt vi ret hurtigt frem til det nuværende løsningsforslag. Bestemt ikke så flot og prangende som
de oprindelige tanker og tegninger, men måske vi havde fået set os for ”varme” på den ”lækre” model med
alle de fantastiske muligheder. Det har i hvert fald skabt en del røre i ”andedammen”, da der på facebook
for nylig er kommet et modforslag, som tja, virker meget lækkert og overbevisende, men jeg må sige, at
netop processen med at sidde med i byggeudvalget har givet en del erfaring og skepsis overfor, hvor man
starter og hvad man ender ud med 😊 Der sker altid noget i store byggeprojekter. Men vigtigst af alt har vi
i samarbejde med kommunen fået mulighed for at være med til at skabe det, som vi som aktive, daglige
brugere opfatter som en brugbar løsning for vores lidt mindre lokalsamfund. Skulle man ha’ stilet højere, er
det os, som er galt på den mht. opholdsfaciliteter for forældre og aktive udøvere? Jeg tror det ikke og
glæder mig over det løft vi kan få i 4621 Gadstrup til vores samlede idrætsfaciliteter og
udviklingsmuligheder, som gerne skulle stå klar til sommeren 2020
Gadstrup Dagen eller GIF SPASdag, som den hed tidligere og i øvrigt stadig florerer rundt bland børnene,
blev igen en fin dag. Vi havde i år udvidet med morgenkaffe og basser for at se om der kunne trækkes nogle
familier op lidt tidligere. Tror måske det mest var de besøgende fodboldhold, som fik mest ud af det, men
et fint tiltag, som godt kan gentages. Bagagerumssalg var måske ikke så stor en succes, om det var placering
eller tidspunkt ved jeg ikke, men nye tiltag på den ene eller anden måde for at skabe Gadstrup Dagen er
altid velkommen. Biblioteket var med og fik en del børn og unge til at stable bøger i imponerende højder.
En del blæst på dagen gjorde desværre at både højtaler system og stabling af ølkasser ikke kunne sættes i
gang. Grundlaget for en god dag er bestemt til stede, lad det bare forsat blive en tradition for GIF og 4621
Gadstrup.
Halloween i samarbejde med Gadstrup Dagli’ Brugs var igen en fin aften. Især de unge børnefamilier har
taget denne aktivitet til sig. Hvilket giver god bonus både som introduktion til lokalmiljøet men også et
bedre kendskab til hvad der er af muligheder i 4621 for borgerne.
2018 var også året, hvor vi måtte sige farvel til Gadstrup Håndbold som afdeling. Team Ramsø som hele
tiden har været på tapetet til at komme ind som erstatning, har hele året arbejdet med at få især
vedtægterne på plads, så det var dejligt at se det falde på plads og GIF på første møde i 2019 kunne byde
Team Ramsø velkommen i GIF. Team Ramsø har dog hele året ”siddet med”, da vi så det som en form sag
at få de sidste detaljer på plads. Tak for indsatsen. Vi håber, at Team Ramsø vil blive ved med at bringe
sjove og stærke håndboldoplevelser for alle aldre til Ramsø Hallen og 4621 området.

Vores samarbejde på tværs af foreninger i 4621 og med kommunen er blevet stærkere igennem de seneste
par år. Det har blandt andet været medvirkende til at Gadstrup er blevet udnævnt som Zebra by 20192021. Det betyder, at jeg er blevet inviteret med på vegne af GIF til at få udrullet dette i den kommende tid.
I slutningen af maj måned vil der blive inviteret til første workshop af kommunen med bl.a. GIF som
afsender. Kirken, spejderne, FDF mv. og også med som afsendere. Det bliver spændende at se, hvad Zebra
by kan bidrage med til videre udvikling af de nuværende samarbejder og netværker i hele 4621.

Tak til vores sponsorer, Snoldelev Maleren, Henrik Blom Frederiksen – tømrer og
snedkervirksomhed, Viby Genbrug.
Tak til vores faste støtter og samarbejdspartnere, Lions Ramsø, Dagli’ Brugsen Gadstrup,
OK benzin, tlf, el mv.
Tak til de lokale samarbejder med Gadstrup Bibliotek, Gadstrup Kirke, FDF SnoldelevGadstrup
Den største tak går dog til afdelinger og frivillige i hele Gadstrup IF. I yder hverdag en stor indsats som ikke
kan gøres op i hverken tid eller penge. Og det skal man nok heller ikke gøre……..Uden jer, var der ingen
aktiviteter og grundlag for at bosætte sig i 4621.

