
Referat hovedbestyrelsesmøde Gadstrup IF mandag d. 29. november 2018 

 

Tilstede: 

Formand: Helle 

Kasserer: Lotti 

Sekretær: Klaus 

Næstformand: Louise 

Gymnastik: Hanne 

Motion: Merete 

Billard: Edgar 

Tennis: Flemming 

Fodbold: 

Håndbold: Marianne 

Badminton: Hans Kurt Johanssen 

 

Afbud:  

Fraværende:  

 

Optagelse af Team Ramsø 

VIF har godkendt Team Ramsøs vedtægter.  

Flere kommentarer blev diskuteret og mindre rettelser skal laves. 

Vi forventer at rettelserne bliver lavet og Team Ramsø kan optages i GIF -  Velkommen til! 

 

Rum specifikation vedr. haludvidelse (køkken, cafeområde, multirum, foyer) 

En snak om, hvordan vi ser brugen af områderne og heraf indretning/udsmykning/udstyr mv. 

 

Indretningen i cafeområdet skal være hyggelig, men ikke for hyggelig (det skal ikke opmuntre til 

uhensigtsmæssige fester).  

 

Forslaget er at foreningerne selv står for serveringen når de har arrangementer i hallen.  

Vi forventer at der opsættes automater med kaffe og kolde drikke.  

 

I byggeperioden håber vi på at få lov til at stille kaffemaskine op i mødelokalet.  

 

Helteløb i Gadstrup v Connect sport 

Der er ikke den store tro på at vi i Gadstrup kan få stor nok tilslutning til et helte løb at det er arbejdet værd.  

Deltager gebyret er på 90 kr.  

Vi vælger ikke at deltage i år.  



 

Kids Sport Awards 2020 

Idrætsfesten for børn. I år afholdes den i Jyllinge. RIU har forespurgt om GIF vil afholde det i 2020.  

Det kan givet vis først blive i 2021, da hallen ikke er færdig før midt 2020.  

Helle spørger i RIU hvor meget arbejde der ligger i det for os. Hvor stor en del skal vi løfte og hvor stor en del 

løfter RIU. 

 

Fastelavn (2 marts) GIFG-fodbold-håndbold 

Der er styr på fastelavn – udvalget arbejder. 

 

Siden sidst – bordet rundt 

Håndbold: Ungdomsholdene skal til stævner her i foråret. U16 skal til Prag, U14 er ved at beslutte sig, de yngre 

hold skal til Faxe Cup. 

Senior afdelingen vokser og vokser. De regner med at have 3 dame og herre hold fra næste sæson.  

 

Billard: GF 12 marts, hvor der er mindre vedtægtsændringer på programmet.  

Motion: Det kører super godt. Fin tilstrømning af medlemmer. Venteliste på stort set alle spinninghold. Det går 

så fint at de at ved at mangle instruktioner.  

Fitness ”try day” – en del af bevæg dig for livet kampagnen.  

GF d. 28 februar. Der skal findes en ny formand, der er pt ingen ny til posten.  

Der skal også findes en ny til it og nøgler, da den person som står for det nu stopper pr. 1 april. Det regner de 

med at der er fundet en løsning på.  

Der skal findes en løsning for et nøglesystem når motion flytter ind i hallen.  

 

Badminton: 90 medlemmer, hvoraf de 10 er børn.  

De forsøger fællestræning fredag aften, der er en succes.  

Har været lidt svært at få børneholdet til at køre. Der er brug for en hjælpetræner.  

De søger efter et system til medlemskabshåndtering.  

GF 26/2 kl. 19.00 

 

Tennis: Der er fundet træner til næste sæson. Der skal nu planlægges aktiviteter for sæsonen.  

Kontingent sættes ned 

Tennissportens dag finder sted i starten af Maj. 

 

Gymnastik: Juledelle ryst var igen en succes med ca. 150 deltagere.  

Nu starter opvisningssæsonen med start første februar i Vallensbæk.  

 

Der er nu 469 medlemmer. Alle hold og aldersgrupper har stigende medlemstal.  

 

Der har i fredags igen været indbrud i springcenteret, det er anden gang det sker. Denne gang har der været 

hærværk for adskillige tusinde kroner. Der var spredt småkager, øl og spiritus over hele hallen. Alle isposer var 

brugt.  



GIF ønsker video overvågning af hallen for at undgå lignende hændelser og undgå potentielle ulykker.  

Helle kontakter hallens bestyrelse omkring overvågning og om net-løsningen er god nok som afskærmning af 

spring centeret. Det er ikke umuligt at få nettet op selvom det er korrekt aflåst.  

 

Andet: 

Louise har haft kontaktet halbestyrelsen vedr. lys på bagsiden af hallen, mellem hal og multibanen. Det er 

planen at der skal opsættes lys.  

Medlemstal skal indberettes til det centrale indberetnings register.  


