Referat GIF hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 2. december 2020

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

1. Cafeudvalg – info status
En konsulent har været forbi og gennemgået køkkenet i forhold til at det kan anvendes som anretter
køkken.
Der skal opsættes en vask mere, loftet og vindueskarm skal forsegles, samt opsætning af 80oC
opvaskemaskine. Derudover bør der fuges langs gulvet.
Loftet forsegles med plexiglasplader mellem jul og nytår.
Arbejdes sættes i gang af Henning og det økonomiske afklares efterfølgende mellem Hallen/kommunen
og arkitekt. Et forventes at køkkenet bliver færdigt til brug i starten af 2021.
Der skal være endnu et møde mellem Cafe udvalget og Henning omkring det praktiske vedr. brugen af
køkkenet, booking, egenkontrol regler osv.
Ramsøhallen skal stå for udlejning af køkkenet, så foreningerne ikke kommer i konflikt med fødevareregenkontrol kravene. Cafe-udvalget under GIF fortsætter som hidtil planlagt.
Sodavandsautomaten ved køkkenet ønskes flyttet ned ved indgangen.

2. Status Covid 19
Kommunen betaler, hvad der er af ekstra udgifter i forbindelse med ekstra rengøring pga. Covid 19.

3. ½ årsmøde RIU

Helle og Louise deltog i RIUs halvårsmøde.
Info fra ny formand, Frank Veje - ny mission større synlighed og være på forkant i stedet bagkant i forhold
til foreninger-forvaltning-kommune, brug RIU mere og tidligere i forhold til problemstillinger lokalt og
kommunalt
Info fra Poul Knopp:
Tak for at holde gang i butikken
Facilitet/aktivitet overvågning video/kamera
Ingen brug af lokale 3 gange i træk, kan tiden tilbage trækkes fra forvaltningen og stilles til rådighed for
andre - varsel bliver sendt via mail
Info fra Claus LARSEN:
Tak for kreative ideer som holder idrætten i gang i corona tiden
Kunstgræs Svogerslev samt KFUM (Vindinge + KFUM) opretning af kunst i Himmelev - sidste skridt endnu en
bane i Himmelev
Udvidelse af Ramsø hallen
Renovering af bokseklub
Gulv i Himmelev hal + badmintonhal
Renovering af Roskilde rideklub samt næste Vindinge rideklub
Budget 2021: facilitets pulje nedsat til 13 mio. kr. fra 15
Sociale partnerskabs aftaler med 15 foreninger over 3 år 750.000kr
Elitesport aftaler mindre midler til rådighed, elite og talent råd gav indstilling til forvaltning, stor udfordring
mellem fodboldklubber, Roskilde håndbold kun kvinder?! Men er ændret til hele klubben. Roning og
bordtennis har også fået.

4. Info vedr. udendørsområde ved hal og skole
Helle præsenterede hvad der var sendt i udbud omkring udeområdet, parkering og faciliteter.

5. Evt.

Næste møde: 2021 😊

