
Formandsberetning for året 2019 ved GF 2020 mandag d. 15 juni kl. 19 
 

7 år som formand er jo i en relation ikke ret meget – i en anden relation har det givet rigtig mange 

erfaringer og oplevelser. 

Året 2019 startede som altid med årets RIU idrætsfest i Roskilde. Vi fejrede kettlebell folkene som 

sædvanligt med masser af medaljer opnået i 2018.  

Årets gang i GIF forsatte med fastelavn som med stor succes blev afholdt i Ramsø Hallen med fodbold, 

håndbold og gymnastik som faste tovholdere på dette skønne arrangement. Tak for indsatsen. Det højeste 

antal deltagere ca. 150 kom til hygge, sjov og bevægelse flot klædt ud og klar til tøndeslagning.  

Sommeren bød på et forsigtig forsøg på at få en gå gruppe i gang via aktivruten. Da dagen kom, var det en 

af de varmeste dage længe, hvorfor der nok ikke var den håbede opbakning på trods af interessen udvist 

via FB. Vi gentog dog en ”gå tur” i oktober, hvor der var bedre opbakning fra de lokale borgere. Et initiativ 

som sagtens kan få lidt livredende førstehjælp og komme fint i gang, da der er masser af potentiale for 

udvikling. En af måderne er samarbejde med ”Vi bevæger Danmark” via DGI, som kan skabe noget omtale 

og synlighed. Aktivruten trænger dog til en gennemgang af materialer og udvikling af f.eks. en app med kort 

el.lign.  

Åben sommer – et samarbejde med Viby IF samt Klub Roskilde Syd, var fordelt ud over hele sommeren med 

en dag pr. uge frem for en samlet uge med aktivitet. Det betød, at Gymnastik kunne ”åbne” ballet i den 

første uge med sjov og spring en hel dag i springcenteret for masser af glade børn og unge fra 4-7 klasse. 

Senere på sommeren var der sjov og bevægelse på den gamle sportsplads. Dog i en af de største 

sommerferie uger, så meget begrænset med deltagelse om end det var sjovt og udfordrende.  

I september stod Gadstrup Dagen for med nye initiativer som bl.a. veteran motorcykler og biler. 

Morgenkaffe og kage som sædvanligt samt bagagerumssalg ud over de faste ”åben hus” aktiviteter i 

afdelingerne. Gadstrup Dagen syntes jeg har det svært……om det er manglende markedsføring, de forkerte 

aktiviteter eller hvad, har jeg ikke et bud på, men vi skal tænke os om, om indsats kontra udbytte er i 

balance.  

Halloween var igen en succes i samarbejde med Dagli Brugsen, FDF samt biblioteket. Det har i bund og 

grund en god form dog skal poster og rute overvejes ift. frivillige og oplevelsen af de ”uhyggelige” huse 

rundt omkring i byen. 

Fredagssjov har set sin spæde start i 2019. En god start succes i november, som vi dog ikke har haft 

mulighed for at gentage siden af forskellige årsager. Jeg håber, at 2020 bliver året, hvor denne familie 

aktivitet bider sig fast i Gadstrup IF.  

Ramsø Hallen step 2 fyldte meget af foråret 2019. Selve byggeriet gik i gang sommer 2019 og har siden da 

fulgt planen og er nu i skrivende stunde færdig og allerede taget i brug. Det er blevet flot og godt. Der er 

altid nogle ”hvis bare at der havde været”, ”hvorfor har de gjort sådan”, ”ej det er da lidt spild det her”, 

men summa summarum er hallen blevet som beskrevet og kan bruges til mange forskellige formål i de 

næste mange, mange år.   

I forlængelse af Ramsø Hallens udvidelse og brugen af den, er der opstået mulighed for at bruge det nye 

cafeområde samt køkken på en ny og fleksibel måde. Derfor er det en stor glæde, at vi formentlig senere på 



dagens dagsorden, kan nedsætte et cafeudvalg under GIF. Det bliver spændende at se, hvordan det 

kommer til at udvikle sig. Udendørsområdet er også i forvandling, da der er sat en del kommunale penge af 

til først og fremmest optimering af kloakering fra Gadstrup skole, men deri også en helhedsplan for 

parkering, ophold, skaterområde mv. Især skaterområdet er spændende, da det er et samarbejde mellem 

Zebra by, skole og institutioner samt lokale ildsjæle. Og set med GIF øjne er al aktivitet med bevægelse et 

plus til lokalsamfundet. Måske det kan udvikles endnu mere og indeholde endnu flere bevægelses- og 

opholdsmuligheder for os alle.  

2019 er også året, hvor vi forsøgte at starte skolesamarbejde op igen. Det lykkedes dog ikke i første omgang 

og trænger nok til lidt hvile inden nye initiativer tages på det område.  

Alle afdelinger har været i fuld sving i hele 2019 og som altid bragt masser af aktiviteter og bevægelse til 

alle borgere i og omkring 4621 Gadstrup. Udover de sædvanlige aktiviteter, som I hver især har og forvalter, 

er der et par områder, som jeg gerne vil fremhæve:  

Fodbold ser på struktur omkring sammenlægning med Viby, en stor men nok nødvendig mundfuld for at 

komme igennem udvikling i lokal samfundene og se på, hvordan fælles kræfter kan skabe det rette lokale 

fodboldmiljø. Derudover er e-sport på vej ind i afdelingen og derfor er det jo rigtig rart, at der nu er et 

multirum i Ramsø Hallen som netop kan rumme dette.  

Gymnastik er ved at finde sine ben ift. ændret fokus fra elite gymnastik til opvisningsgymnastik og stadig 

holde fuldt fokus på bredden, gymnastik for alle. Bordtennis er startet op under gymnastik med stor succes 

og der er sørme også kommet en danmarksmester i kroket til i 2019. 

Motion har knoklet med at komme af med de gamle lokaler, så de kunne være klar til at flytte ind under 

samme tag i Ramsø Hallen. Skal der nye redskaber og maskiner eller ej, skal spinningslokalet være større, er 

udluftning god nok, får crossfit nogle nye gode muligheder i deres lokale osv. Derudover er det mere eller 

mindre en helt ny bestyrelse, som har skulle tage de mange og vigtige beslutninger igennem hele 2019. 

Men lidt motion er det da også blevet til. I juni afholdtes semi maraton i kettlebell i Ramsø Hallen. Og 

igennem hele året er der kommet mange medaljer til som sædvanlig til kettlebell udøverne.  

Tennis har omstruktureret deres økonomi og måske deraf fået flere medlemmer. Det er godt for både 

afdeling og lokalsamfund.  

Tak til afdelingerne og alle de frivillige omkring dem. Bestyrelse, instruktører, trænere og alle de andre som 

bidrager til et godt og sundt foreningsliv i og omkring 4621 Gadstrup. 

Tak til vores to faste sponsorer, Henrik Blom, snedker/tømrer virksomhed samt Snoldelev Maleren. 

Tak til Lions Ramsø og Viby Genbrug, som gentagne gange bakker op omkring hovedafdelingen samt 

afdelingernes egne ansøgninger.  

Tak til Dagli’ Brugsen Gadstrup for støtte til vand, frugt, kage, slik og ikke mindst muligheden for OK 

sponsorat, som i den grad giver gode foreningspenge at lave arrangementer for og dele ud til afdelingerne.  

Tak til hovedbestyrelsen for deltagelse i møder mv. og forsat bruge netværket til sammen at være bedre og 

stærkere og fylde 4621 Gadstrup med bevægelse, aktiviteter og events.  

Endnu et godt og idrætsfyldt år er gået. Tak og bliv ved med at skabe aktivitet og bevægelse til gavn for os 

alle i hele 2020. 


