Referat GIF hovedbestyrelsesmøde mandag d. 1. marts 2021

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

1. Generalforsamling foreningerne
Fodbold har holdt generalforsamling online på grund af forsamlingsforbuddet. Det forløb uden
problemer, men desværre ikke med flere deltagere end ved almindeligt fremmøde. Der var taget højde
for eventuelle afstemninger kunne foregå online, hvis det skulle blive nødvendigt.
Gymnastik, håndbold, badminton og motion afholder ligeledes generalforsamling online i løbet af
marts måned. Alle medlemmer er blevet informeret om og inviteret til online generalforsamling i de
respektive foreninger.
Billard udsætter generalforsamling på ubestemt tid, til forsamlingsloftet indendørs er hævet.
GIF tager de kommende dage stilling til, om generalforsamlingen skal afholdes som planlagt d. 23.
marts (online) eller om vi afventer at alle foreninger har afholdt deres generalforsamling.
Til GIF generalforsamling skal der findes en ny formand, da Helle desværre ikke ønsker at fortsætte. Der
er endnu ikke fundet en kandidat til posten. Helle laver opslag på GIF Facebook side, som afdelingerne
bedes dele i deres afdelinger.
2. Bordet rundt
Fodbold: Har afholdt generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger. Fusionen af Gadstrup
IF fodbold og Viby IF fodbold til VG fodbold blev stemt igennem og der er nu ansøgt om godkendelse
hos DBU.
Billard: Der er ikke spillet siden nedlukningen 9. december. Tiden er brugt til at opsætte et nyt køkken.

Kontingent halv pris det næste halve år. Der har været besøg af DBF, de har aldrig før været i en hal,
hvor de ikke måtte have en kaffemaskine.

Motion: Meget stille, men fra i dag er det eksploderet. Der sættes udendørs hold op, så alle kan
komme til at træne igen.
Der er kommet stickers/klistermærker på vinduerne ud mod hallen.
Kontingent har været i bero under nedlukningen.

Gymnastik: Yoga og puls og styrkehold har kørt online gennem hele corona perioden. Holdene er åbne
for alle og de kører i hvert fald til og med maj.
Børne og ungdomshold – det er ikke muligt at tilbage betale kontingent. De håber at kunne tilbyde en
masse gode aktiviteter i nogle weekender eller sommerferie.
DGI har taget initiativ til at danne et netværk (erfa gruppe) mellem gymnastikforeninger i Roskilde
kommune. E meget fint forum at få stablet på benene. Det er hensigten at der skal være 1-2 møder om
året på skift i foreningerne.
Badminton: Klubmesterskab aflyst. Sæson slutter som regel i slutningen af april, hvis der bliver åbnet
op, kan det være sæsonen forlænges, hvis der er interesse.
Kontingentet nedsættes muligvis næste år, som kompensation for det tabte i år.

GIF:
Halfordeling: alle haltider er booket til GIF, da der ikke har kunnet afholdes halfordelingsmøde. Henning
lader hører fra sig, hvis der bliver et behov for at der bookes endeligt.
Cafe og køkken: Helle har haft møde med Henning. Booking system er ved at blive sat op. Køkkenet er
ved at blive klargjort, således, at det lever op til minimumskrav.
Fritidsstrøg: Ombygning af området omkring hal og skole. Der etables nye parkeringsforhold,
skaterbane, gummilandskab mm. Se det hele på plakater ved hallen og på hallens hjemmeside.
Arbejdet påbegyndes i marts og skal stå færdigt til december.

3. Evt.

Næste møde: Generalforsamling – muligvis 25 marts.

