
Referat GIF hovedbestyrelsesmøde torsdag 20. august 2020 

 

Tilstede 

Formand – Helle 

Næstformand – Louise 

Kasserer - Lotti 

Fodbold – Søren 

Gymnastik – Hanne 

Billard – Edgar 

Håndbold – Marianne 

Motion - Charlotte og Charlotte 

Badminton – Hans-Kurt 

 

Afbud 

Sekretær – Klaus 

Tennis - Flemming 

 

 

 

1. Haludvidelsen- evt. mangler og opfølgning 

Foldedøren i hal 3 vender forkert. Det er taget i halbestyrelsen. Henning følger op og undersøger 

mulighederne for at vende den.  

Motion ønsker en form for afskærmning af vinduerne ind til motion, så det ikke er så synligt, hvem der 

ligger og træner lige inde på den anden side.  

Gymnastik er ikke startet op endnu, så om der er flere mangler i hal 3 vides endnu ikke.  

Automater er sat op, men indholdet er ikke optimalt. Energidrikke er ikke ønsket, da også børn kommer 

til automaten. Der ønskes også et alternativ til slik og chokoladebarer, samt alm. Vand.  

 

2. Input fra cafeudvalget 

Cafeudvalget har haft indledende møder, men er gået lidt i stå da køkkenet kan ikke godkendes som 

anretter køkken. Der mangler en håndvask, loftet skal primes/males da det kan drysse og 

opvaskemaskinen skal kunne vaske ved 80 grader.  Der bør også fuges mellem gulv og sokkel.  

Køkkenet skal godkendes af fødevarestyrelsen.  

 

Cafeudvalget ønsker som minimum at få flyttet en af automaterne, for bedre at kunne udnytte 

cafeområdet til salg ved arrangementer.  



Som udgangspunkt vil cafeudvalget gerne stå for alle arrangementer, hvis de kan finde frivillige nok. 

Det er som udgangspunkt altid cafeudvalget som kan booke køkken og cafeområde.  

Det bliver muligt at handle hos S-engros i Roskilde via en app. Her kan man få alt fra paptallerkner til 

brik juice. Der betales hver gang man handler.  

Der oprettes MobilPay til Caféen. Der koster 1.000 kr. i oprettelse, samt et månedligt gebyr på 49 kr. og 

75 øre pr. transaktion. 

 

3. Input fra Ramsø Hallens bestyrelse 

Konstituerende møde 30/6/20. 

Automatiske spritdispensere opsat ved alle indgange til hallen. Hallen drifter. 

Den generelle oplysning om Covid-19 regler varetages af hallen (generelle plakater/posters). 

Hal indvielse forsøges udskydes til 1 års dagen i håb om at forsamlingsforbuddet er ændret.  

 

Til næste hal møde: indholdet i automaterne er ikke optimalt. Energidrikke er ikke ønsket, da også børn 

kommer til automaten. Der ønskes også et alternativ til slik og chokoladebarer, samt alm. vand.  

Der skal altid være adgang til mødelokalet for dem som har nøglebrik. Det skal ikke være nødvendigt at 

booke mødelokalet for f.eks. at hente ur til dommerbord.  

 

4. Udendørsområdet omkring Ramsø Hallen – fælles tiltag via Roskilde Kommune 

 

Der skal ny kloakering ved hal og skole. I den forbindelse bliver der udarbejdet en helhedsplan for 

området. I starten af oktober bliver tegninger for ude areal omkring skole og hal præsenteret.  

Der har været problemer med at nogle unge mennesker har kørt ræs på banerne i bil. Søren er i 

kontakt med kommunen omkring opsætning af bom.  

Helle snakker med Køgebugt anlægsgartner omkring vedligeholdelse af bakken bag multibanen.  

 

5. Dagli Brugsen Gadstrup – Halloween 

Helle har planlagt møde med Kenneth uddeler omkring Halloween, hvad kan og vil GIF og hvad vil 

Brugsen.  

 

6. Siden sidst – corona og økonomi samt begrænsninger ift. Aktiviteter 

Motion er startet op – Brugerne spritter selv af og det går umiddelbart fint.  

Badminton starter så småt op. Ingen udgifter i forbindelse med corona 

Billard: turneringen er lige startet op. De stiller med 3 hold. Der er kommet flere regler omkring 

rengøring. Bordene støvsuges mellem hver kamp og kanterne skal sprittes af. 

40-års jubilæum er aflyst pga. corona.  



Gymnastik: Enkelte hold har trænet hen over sommeren. Mellem hvert hold bliver der af sprittet med 

koldtåge anlæg. Det koster 1000 kr. om ugen! Pomfritgravet er blevet til fast skums grav, da den ikke  

kan sprittes ordentligt af.  

Kroket har 20-årsjubilum og holder åbent hus og stævne de. 4 september.  

Fodbold: VG senior er rykket op i serie 2. Der er startet et nyt U21 hold op til de som kommer tilbage 

fra efterskole mm.  

De arbejder med nye ideer, bl.a. børnehave fodbold og gå fodbold for de noget ældre. 

E-fodbold – et hold i U8 tilmeldt.  

Fodboldskole i uge 32 i Viby.  

 

Håndbold: U13 piger skal til stævne søndag.  

Uge 42 aktivitet i Viby hallen  

Håndboldens dag er d. 9 januar i Ramsø Hallen.  

 

HUSK AKTIVITETSTILSKUD skal søges inden længe. Lotti har sendt påmindelse til foreningernes kasserer. 

 

Helle har fået mail fra DGI omkring et online kursus om GDPR-regler i foreningerne.  

 

 

7. Evt. 

OK Sponsorpenge overrakt ved Dagli Brugsens generalforsamling i tirsdags d. 18. august.  

GIF modtog 25.555,75 kr.  

 

Aktivrute: Roskilde kommune kontaktet vedr. optegning af kort, samt om aktivruten kan komme 

med i Roskilde kommunes Motionskort og Friluftsguiden.  

 

Frivillig fredag er aflyst pga. Covid-19. 

 

Næste møde: 28 september kl. 19.00 

 

 


