Referat hovedbestyrelsesmøde Gadstrup IF torsdag d. 2. maj 2019

Tilstede:
Formand: Helle
Kasserer: Lotti
Næstformand: Louise
Gymnastik: Hanne
Motion: Charlotte
Billard: Edgar
Tennis: Flemming
Fodbold: Søren
Håndbold: Marianne
Badminton: Hans Kurt Johanssen
Afbud:
Sekretær: Klaus
Fraværende:

Workshop ved møde d 2 Maj
1: Nye tiltag og aktiviteter
Familiedag med håndbold – en lørdag formiddag et par timer
Gymnastik – fri leg – åben familiedag – muligvis nogle søndage (som juledelleryst)
Badminton første fredag i hver måned.
Evt. natbadminton
Åbenhal fredage – åbenhal for hele familien – evt. med spisning
Familie tons – målgruppe børn 6-12 år med forældre – DGI aktivitet
Åbent hus billard til efteråret – evt. i forbindelse med Vild med dans fredage, i kombination med andre åbent
hus arrangementer i hallen.
Flere motionstilbud i fodbold – fodbold fitness, søndagsbold, pige fodbold teen age piger,
Bold og bevægelse - sammenarbejde med håndbold og fodbold (minibold + trilletrolde)
E-sport
Generalforsamling samling – fælles arrangement i forbindelse med generalforsamling for at samle flere
mennesker.
Nurf
Tennis udvide med mere træning med træner

Synliggørelse af frivillighed
Hvad kan vi gøre for at synliggøre de mange frivillige i foreningerne.
Brug af info skærmen i forhallen – billeder af bestyrelsen etc.
Gør opmærksom på de indsatser der gøres. Opslag på Facebook, billede i hallen, de gode historier
Evt. månedens skulderklap.
Lokale arrangementer og events
Gadstrupdagen – SPAS dag – børnevenlig – veteranbiler, cykelringridning, skattejagt
Fastelavn
Halloween
Gadstrupløbet
Gadstrup Grand Prix
Juledelleryst
Natsport
Forespørgsel vedr. licens cykelløb i sammenarbejde med Dagli’ Brugsen (21-22 september). Helle melder
tilbage til Henning, at vi ikke kan se hvad GIF skal bidrage med.
Andre muligheder?
- Fælles foreningsdag - generalforsamling
- Loppemarked – ca. 10.000 kr. – Vent til 2021 pga. halbyggeriet. Halbyggeriet giver besværlige
adgangsveje til hallen.
Samarbejdspartnere
- Dagli’ Brugsen
- Kirken
- Bibliotek
- FDF
- Klub Roskilde Syd
- Skolen
Evt. fremtidige
- Ældresagen
- Gnisten

Samle alle aktiviteter i en samlet kalender pr. kvartal. Første kalender kører frem til sommerferien

Alm. Bestyrelsesmøde
1: Diverse info fra Formand
GIF har modtaget 25.000 kr. fra OK/Dagli’ Brugsen

Der har været rygter om at haludvidelsen var stoppet. Der er ikke nogen hold i disse rygter. Alt kører som
planlagt.
Der arbejdes på genhusning af de hold som benytter hal 3 i byggeperioden. Muligvis SFO salen, men det vides
ikke endnu.
2: Siden sidst
Håndbold
Vintersæson afslutning med store hjemmebane dag.
Faxe Cup U6-U14
U16 har været i Prag i påsken
Festivalen kræver en del mandetimer i øjeblikket. Der skal bruges 185 personer til at klarer opgaven. Parkering
Øst
Motion
Primært fokus på byggeriet og de muligheder som det giver.
Billard
Åbent hus i september
Der er indført at man kan få en 2 måneders prøve periode inden man melder sig ind. De er nu oppe på 33
medlemmer.
Fodbold
Der er sat hegn op bag ved 8 mands banerne
Gået over til automatisk kontingent. Det ser ud til at kører nu
Der er ved at blive lavet nye spiller bokse. Det laves i sammenarbejde med skolen
Fælles træningsdage med U16-U17 og senior for at holde på de unge og få dem tilbage når de kommer tilbage
fra efterskole.
U19 skal til Prag i pinsen
Badminton
Der har været et par fællestræning og afholdt klubmesterskaber. Større deltagelse til klubmesterskaber en
normalt.
Sæsonen er nu afsluttet pr. 1/5. Starter op igen til september.
Tennis
Sæsonen starter nu. Der er træning lørdage kl 10-12.
Tennissportensdag lørdag d. 4 maj kl. 13-15
Der er planlagt flere arrangementer i løbet af sæsonen.
Gymnastik
Der har været mange opvisninger i år

Certificeret som spring sikker forening som gælder de næste 3 år.
Sommer gymnastik er startet og flere hold skal til opvisninger igen.
Gymnastik Camp i juni afholdes af Grevinderne
Grevinderne træner på højtryk til Gymnastradaen.
Påtænker at starte løbe hold, hvis ikke motion har planer om det.
Nomineret til årets forening DGI midt og Vestsjælland. Fik en delt 2 plads. TILLYKKE! Rigtig flot at blive
nomineret. Mere end 40 foreninger var indstillet.

Evt.
GIF’s Venner mangler medarbejdere/hjælpere til Bankospil om mandagen. Måske nogle forældre kunne
lokkedes til at hjælpe hver 5-6 mandag. Det er fra klokken 17.30 til ca. 22.
Henvendelse til formanden Henning.
OK – vi fik rekord mange penge fra OK i år. Hvis vi kan få OK manden ud og ”sælge ” kort til større
arrangementer.
Cafeteriaet: Officielt er cafeteriet ophørt. Det nye cafeteria/køkken vil indeholde det inventar som forventes af
et cafeteria (service, maskiner).

