Indkaldelse til ordinær generalforsamling Gadstrup Idrætsforening
mandag d. 15 juni kl. 19 i Ramsø Hallens mødelokale.
7 juni 2020
Dagsorden jf. vedtægt § 7.
DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Forelæggelse af formandens beretning
Forelæggelse af GIF’s hovedforeningens regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
Behandling af eventuelt indkomne forslag: Nedsættelse af cafeudvalg; se bilag 1.
Valg:
1. Valg af formand på ulige år (ej relevant)
2. Valg af næstformand på lige år (Louise Vedel, villig til genvalgt)
3. Valg af kasserer lige år (Lotti Hallberg, villig til genvalg)
4. Valg af sekretær ulige år (ej relevant)
5. Valg af 2 suppleanter – kandidater ønskes
6. Valg af en revisor (Bjarne Nielsen, villig til genvalg)
7. Valg af en revisorsuppleant – kandidat ønskes
8. Valg af medlemmer til repræsentative udvalg
9. Eventuelt.

Bilag 1:

Cafe udvalg Gadstrup IF 2020
Baggrund: Gadstrup IF har igennem de seneste par år taget skridt hen imod nye muligheder for brugen af
det nye cafeområde i forbindelse med om- og udbygning af Ramsø Hallen. I januar 2020 blev dette vendt på
GIF BM, hvor grundlaget for cafeudvalg blev diskuteret. 3 scenarier var gennem mødet og brainstorm –
workshop endte med et fælles cafeudvalg under Gadstrup IF.
--Køkken: Anretter køkken faciliteter installeret i nyt køkken inkl. Køle-frys skabe, komfur, opvaskemaskine,
div. Køkkenskabe, håndvask, vand, el.
Cafeområde: 3x barborde inkl. Stole samt 4x alm borde inkl. Stole samt ”bardisk” langs vinduer ind til hal 1.
Derudover et ”lounge” område.
Ramsø Hallen: har det daglige ansvar for rengøring i cafeområdet. Der er yderligere installeret 2 stk.
automater til hhv. kaffe mv. samt sodavand/snack, som ligeledes er Ramsø Hallens ansvar. Selve køkken er
endnu ikke afklaret, hvem der har bl.a. rengørings ansvar mv.
---

Gadstrup IF, hovedforening for fodbold, håndbold, badminton, tennis, gymnastik, motion, billard.

Cafeudvalg
Formål: At få bedst mulige koordination og brug af cafeområde i Ramsø Hallen for især afdelinger under
Gadstrup IF. At give mulighed for køb af mad og drikke ved større arrangementer i hallen, f.eks. stævner og
turneringskampe. Herigennem styrke sammenhold og fællesskab individuelt i afdelingerne, sammen som
idrætsforening og fælles for lokalsamfundet.
Retningslinjer:













4-6 personer i udvalget. Indstilles igennem afdelingerne. 1 medlem af GIF forretningsudvalg er
”født medlem” i udvalget og fungerer som bindeled til GIF hovedbestyrelse og derigennem alle GIF
afdelinger. Vælges første gang officielt ved den årlige GIF general forsamling 2020. Herefter sker
evt. udskiftning og indstilling via godkendelse i GIF bestyrelse som separat punkt på dagsorden ved
bestyrelsesmøder. GIF forretningsudvalg har ved tvister eller uenighed i cafeudvalget den endelige
beslutningstagen (da forretningsudvalget i sidste ende står for den samlede økonomi i Gadstrup IF).
I så tilfælde, vil emnet/tvisten også blive taget op på et GIF bestyrelsesmøde inden endelig
beslutning.
Udvalget koordinerer indkøb, booking, salg/indtægt/regnskab, evt. større aktiviteter med flere
hænder på, frivillig gruppe, tiltag for forbedringer, input til aktiviteter intern og ekstern, info/dialog
med Gadstrup IF bestyrelse, rengøring, samarbejde med Ramsø Hallen.
Økonomi holdes fælles i Gadstrup IF. Evt. overskud bruges intern i Gadstrup IF og fremgår af budget
eller referater fra møder. Der kan f.eks. oprettes ”ønskeliste” til fælles aktiviteter og evt. anlæg som
overskud kan bidrage til. Underskud dækkes som udgangspunkt af Gadstrup IF indtil andet
besluttes.
Cafeudvalg udarbejder regelsæt og retningslinjer for brugen af køkken samt booking af hhv. køkken
og cafeområde. Herunder evt. depositum, gebyrer, prissætning af salg intern og ekstern.
Fremlægges for Gadstrup IF bestyrelse, som er endelige godkendere af dette.
Cafeudvalget ser til at evt. lovgivning mv. overholdes for brug af køkken samt cafeområde.
Regnskab aflægges (for nuværende) hvert kvartal for at sikre en fornuftig håndtering af den
samlede økonomi til GIF forretningsudvalg.
Cafeudvalget udarbejder evt. info materiale til afdelingerne i GIF.
Aktiviteter og arrangementer skal først og fremmest tildeles afdelinger under GIF. Derudover kan
der ved henvendelser fra f.eks. Ramsø Hallen, Gadstrup Skole eller andre lignende institutioner og
lokale henvendelser aftales separate vilkår og priser.

Udvalgsmedlemmer: Vælges (som tidligere nævnt) officielt første gang på GIF GF 2020. Følgende er pr. maj
2020 nævnt: Lotti Hallberg (for GIF forretningsudvalg), Tina Tofte, Gitte Malm og evt. Camilla Jepsen.
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