Referat GIF hovedbestyrelsesmøde torsdag 3. oktober 2019

Tilstede
Formand – Helle
Næstformand – Louise
Sekretær – Klaus
Badminton – Per
Fodbold – Søren
Gymnastik – Hanne
Billard – Edgar
Håndbold – Marianne
Motion- Charlotte
Afbud
Lotti
Fraværende
Tennis
Status udvidelse af Ramsøhallen
Alt kører som det skal. Ingen forsinkelser indtil videre.
Der er blev spurgt om der er behov for mørklægning til E-sportsrummet. Det vurderes der ikke
nødvendigvis at være behov for. Derimod er der behov for lydisolering mellem de to rum (E-sport og gym).
Der mangler bedre skiltning omkring adgangsforhold til hallen under byggeperioden. Der er også en
udfordring med lys når man går bagom hallen, det tænder meget sent.
Information om ændrede parkeringsforhold og adgangsveje under bygge processen savnes også. Helle
kontakter byggeudvalget.
Der er rejsegilde fredag d. 8 november kl. 13.00

Gadstrupdagen – Evaluering
Satse på at flere veteranbiler og Harley’er. Haley klubben er ikke afvisende overfor at stå for det. Halle
kontakter dem efter nytår, så de kan lægge det i deres kalender.
Hoppeborg, fodbold dart osv. Var en stor succes.
Tennis havde stor succes. De havde træner på og en del var forbi og prøve.
Håndbold var på multibanen 1½ time og havde mange ikke håndboldspillere forbi.
Badminton og bordtennis var sat op i hallen. Der var nogle inde og bruge det, men ikke mange.
Gymnastik var godt besøgt.

Evt. nye tiltag:
Rugby showkamp (Vindinge Rugby).
Spejderne
Boder/salg fra små lokale virksomheder

Info fra forretningsudvalget
Skolesammenarbejde – vi giver det et skud mere og håber på det lykkedes.
Aktivitetspuljen – GIFG og Fodbold har fået de tilskud de har søgt om (opstart af familietons og minibold)
Børneidrætsfest – Vi har mulighed for at afholde børneidrætsfesten i foråret (April) 2021.
Forretningsudvalget har ikke person resurser til at lægge kræfter i det, men en afdeling må meget gerne
lægge billet ind på arrangementet. Forretningsudvalget er indstillet på at give den afdeling som tager
opgaven et beløb for dette, evt. 10.000 kr.
Det er svært at vurderer hvor meget tid og kræfter der skal lægges i det. Helle spørger indtil hvad der
kræves af tid mm.

Halloween – De indledende øvelser er lavet (aftaler med Brugsen, Biblioteket og FDF). Der skal bruges et
hold til at stå på de 4 poster, 2-4 stykker på hver post. De får 1000 kr. til holdkassen.

Siden sidst
Motion: Lidt i bygge kaos.
Ønske fra medlemmer om nye maskiner, nogle er slidt op og andre typer ønskes. Der kommer noget nyt til
når de rykker ind i den nye hal.
Gadstrupløbet har 10 årsjubilæum søndag d. 6. oktober.

Håndbold: 1½ kom til minibold…..
Senior stævne blev afholdt med stor succes.
Ungdomsholdene har været til Hedebocup i Tune.
Der er store hold på de mindste årgange (op til U8).

Billard:
Stadig ca. 30 medlemmer
Klubben har 40 års jubilæum i starten af 2020. Dagen er under planlægning.

2 hold er med i turneringen på Sjælland. Sæsonen er kommet godt i gang for begge hold.

Badminton: Er kommet godt i gang med sæsonen. De fleste tider er besat, kun yder tider er tilbage.
De har givet op på ungdomssiden. Der var ikke nok tilslutning og de som kom var ikke særligt motiverede.

Fodbold: Arbejder stadig meget på VG sammenarbejdet.
Har fået en DBU konsulent tilknyttet for at få hjælp til at undgå tidligt klubskifte til Roskilde hold. Der har
været et problem med at holde på børnene fra 12-13 årsalderen.
Der har været afholdt træner kursus om børnefodbold.

Gymnastik:
Bordtennis er startet op. Der er 7 spillere, hvilket er meget fint. De drenge som spiller er meget glade for og
hygger sig med det. Der er snart brug for flere borde, så de ikke skal spille double hele tiden.
Der er et stort ønske om at have bordene ind i hallen. De er tunge og uhåndterlige at kører ud i
redskabsrummet hver gang.
Gymnastik – drengene har været med i 10.000 på 10 dage. Det kan ses på de mindre drengehold hvor der
er kommet flere nye til.
Der har været trænerkursus, spring sikker forening. 40 trænere var med. Kurset blev afholdt i hallen, hvilket
har været en stor succes.
De søger trænere, specielt til drenge holdet, hvor der er kommet mange nye gymnaster.

We walk: I forbindelse med DGI’s ”bevæg dig for livet – we walk” går vi på aktiv ruten lørdag d. 12 okt. Vi
mødes på den gamle sportsplads kl. 11.

Halvårsmøde i RIU:
31 oktober er der halvårsmøde i RIU. Motion deltager med et par stykker.

Kvartals kalender: den ligger stille lige nu. Tina tager den fra årsskiftet.
Like my life: Der er en pulje fra Roskilde kommune, hvor der er midler til at få børn til sport som ikke har
midler til at melde sig til.
Julekalendere mm.: Der er mulighed for at tjene penge til holdene ved at sælge noget fra Hospitalsklovne
eller Børnetelefonen

Cafe området- opstart:
Hvordan skal det køres? Efter sommerferien 2020 skal det være klar.
Et udvalg under GIF skal kører Cafe området.

Familie fredag/aktiv fredag:
En fredag om måneden fra kl. 18-20 med forskellige aktiviteter til fri leg.
Første gang fredag d. 8 november.
Søren tager teten med at få information ud.

Evt.
GIFs Venner mangler rigtig meget nye hjælpere. De er 12 nu, men skulle gerne være ca. 20. Det gælder
primært bankospil om mandagen. Hvis de ikke bliver flere kan konsekvensen være at de er nødt til at lukke
ned. Det vil være ærgerligt både i forhold til de som spiller Banko, men også i forhold til den støtte som
foreningerne får.

Frivillig fredag – der var ikke mange repræsentanter fra GIF eller GIFs Venner. EN opfordring til at flere
deltager, det er en rigtig hyggeligt. Altid sidste fredag i september.

Der er sat kamera op i begge gange på hver side af springcenteret.
Der er åbnet til mødelokalet så de forældre som kommer langvejs fra kan arbejde mens deres børn træner
gymnastik.

Julemøde torsdag d. 5 december kl. 18.00 inkl. julefrokost.

