
Referat hovedbestyrelsesmøde Gadstrup IF mandag d. 17 juni 2019 

 

Tilstede: 

Formand: Helle 

Kasserer: Lotti 

Næstformand: Louise 

Sekretær: Klaus 

Gymnastik: Hanne 

Motion: Charlotte 

Billard: Edgar 

Fodbold: Søren 

Håndbold: Marianne 

 

Afbud:  

Fraværende:  

Tennis: Flemming 

Badminton: Hans Kurt Johanssen 

 

1: Gadstrupdagen - 7 september 2019 

Fodbold har hjemmebane dag og vil gerne tage bagerumsalg og cafeteria.  

Håndbold – stadig under planlægning, men formiddagsarrangement.  

Motion – endnu ikke planlagt. 

Aktivrute –  

Gymnastik – arbejder på at lave familie fræs fra kl. 10-12 med instruktør udefra. Målgruppe familier med børn 

ca. 6-12 år.  

Åbent springcenter 12-15 

Billard – som sidste år, de håber på flere besøgende. Kl. 10-14  

Hoppeborg mm.  

Morgenbord 9.30 -10.30 

Evt. veteranbiler 

Biblioteket kommer med noget.  

 



Evt. ”træktortræk” 

 

2 status halbyggeri 

Nedrivningen er så småt begyndt 

Gymnastik får SFO salen som erstatning for hal 3 foreløbigt frem til juleferien. Mandag fra kl. 15 de øvrige dage 

fra kl. 16.  

 

3. Skolesammenarbejde  

Helle har haft det indledende møde med skolen. Der skal udarbejdes en ny skolesammenarbejde aftale.  

Formålet med sammenarbejdet skal afklares, skal det være noget som skal give klubberne flere medlemmer 

eller skal det ”bare” være sjovt at få motion. 

Få aktiv ruten ind i zebraprojektet, som skolen også skal være en del af.  

Sammenarbejde omkring udearealerne omkring hallen og skolen.  

GIF skal deltage i et skolebestyrelsesmøde om året, første gang her til efteråret.  

 

4. Dagli Brugsen 

Vil gerne være med til at støtte på samme måde som tidligere.  

Frugt og vand er ikke noget problem, men der skal spørges i god tid (14 dage). Han vil helst støtte 

enkeltstående/årlige større arrangementer, ikke månedlige begivenheder.  

Der vil være bannere, roll-up’s mm, som sættes op til arrangementet som reklame for Brugsen.  

Gerne artikel i lokal avisen efter støtte til større arrangement.  

 

5. Siden sidst 

Fodbold: Arbejder videre på sammenarbejdet med Viby med ungdomsholdene. Første møde med 

ungdomsholdenes trænerne. Hvis alt går helt skævt/uheldigt vil der ikke være hold over U12.  

Sammenarbejde mellem håndbold og fodbold omkring bold for de helt små med forældre (3-6 år) – bold, 

bevægelse, motorik og leg. Sandsynligvis om onsdagen så det ikke kolliderer med gymnastik i sammen 

aldersgruppe. 

 

Håndbold: Arbejder hårdt på at besætte vagterne under festivalen.  



Der er nogle stævner i september.  

Gadstrup håndbold er officielt lukket nu. Regnskabet er gjort op og en del af overskuddet går til GIF, 3000 kr.  

 

Motion: Har fået nyt nøglesystem.  

De er ved at undersøge om motionscenteret vil være fuldt funktionsdygtigt under ombygningen (kloaker, el 

osv.)  

En lille gruppe fra motion har maler 3000 plader sorte til festivalen.  

Crolf er en ide fra motion. Gymnastik har allerede forsøgt og har udstyret til det. Det kunne være noget 

kroket/gymnastik.  

Der er pt. 482 medlemmer.  

 

Gymnastik: Der er gang i forårsstævnerne, men det er ved at være slut på sæsonen.   

Grevinderne holder camp i juni og tager til Østrig i juli.  

Deltager i åbensommer med spring den første tirsdag i ferien.  

 

Billard: Har tilmeldt to hold til turneringen.  

Vil have en flyer rundt i august september for at få lidt flere medlemmer.  

 

Åbensommer: I sammen arbejde med Klub Roskilde Syd og Viby IF holdes der et arrangement hver tirsdag i 

sommerferien. Den første tirsdag er det gymnastik. D. 23 juli er aktiv ruten på.  

 

Bordtennis: John fra motion vil lave bordtennis kun for seniorer 60+. Det kan blive en udfordring at få hal tid.  

Der bliver ungdomsbordtennis om torsdagen, startende eftersommerferien. Det ligger i gymnastik. 

Zebraby workshop mødet: Helle, Lotti og Louise deltog i mødet. Mange ideer kom op. Der kommer et 

opfølgende møde til efteråret, hvor alle projekter bliver præsenteret og der vil mulighed for at melde sig til at 

hjælpe i de enkelte projekter.  

 

Evt.  

Del opslaget om GIF’s venner som Hanne har lavet. De har brug for hjælpere.  


