
Referat GIF hovedbestyrelsesmøde mandag d. 27. april 2021 

 

Tilstede 

Formand – Helle 

Næstformand – Louise 

Kasserer - Lotti 

Sekretær – Claus 

Fodbold – Jesper 

Gymnastik – Hanne 

Billard – Edgar 

Motion - Charlotte  

Håndbold – Marianne 

 

Afbud 

Tennis - Flemming 

Badminton – Hans-Kurt 

 

 

 

1. Formand GIF – hvad gør vi? 

Der er ingen kandidater som har meldt sig til at overtage formandsposten.  

Det er vigtigt at bibeholde GIF som fælles forening med det formål , at opretholde sammenarbejde og 

sparring mellem foreningerne.  

Det foreslås at strukturen laves om således, at der vælges 3 uafhængige personer til bestyrelsen. 

Derudover har hver forening en plads i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efter 

generalforsamlingen.  

Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen udarbejde en forretningsorden således, at arbejdet fordeles 

mellem medlemmerne i bestyrelsen.   

Formanden vil derfor have begrænset arbejde/ansvar, men være personen som tegner personen ud ad 

til i forhold til kommune mm.  

Helle og Hanne udarbejder forslag til vedtægtsændringer.  

Bliver der fundet en kandidat til formandsposten inden generalforsamlingen ændres der ikke ved de 

nuværende vedtægter.  

Claus er på valg og modtager genvalg. 

 

2. Klub Roskilde Syd sammenarbejder 



Klubben har et ønske om et sammenarbejde med GIF afdelingerne, da de er udfordret på plads og 

personale. De vil gerne arbejde med det sociale gennem idrætten.  

Det bliver svært at finde nogen som har mulighed for at stille op og lave noget, da det er i klubbens 

åbningstid fra 13-16. Desuden har nogle foreninger svært ved at lave deres idræt udendørs, så det 

bliver rigtig godt, f.eks. gymnastik.  

 

3. Bordet rundt 

Motion: Der har været generalforsamling og der er valgt ny formand, Merethe Olsen.  

Charlotte, Lars Ellekær og Merethe Olsen er nye valgt i bestyrelsen.  

Cross fit er startet op igen udendørs, samt ungdomshold 12-17 år.  

Økonomien er ved at være stram, så motion begynder at opkræve kontingent når medlemmerne 

tilmelder sig hold igen.  

 

Håndbold: Har holdt generalforsamling. Der er valgt ny formand, Rene. Marianne er ude af bestyrelsen, 

men laver fortsat en del arbejde uden for bestyrelsen for håndbolden.  

Der mangler 3 trænere til kommende sæson.  

Håndbold har fået tilskud fra Covid midlerne. Tilskuddet dækker stort set det tabte fra festivalen.   

 

Fodbold: Fusionen mellem GIF fodbold og VIF fodbold vil være gældende fra 1/7 2021 som VG fodbold.  

Der er stiftende generalforsamling 27 maj. VG fodbold har fået godkendt vedtægter af VIF og DBU.   

Der vælges 2 personer fra GIF samt 3 personer fra VIF til bestyrelsen. Søren og Jesper stiller op fra GIF.  

Fodbold har indkøbt en hockey bane, som står i Ramsøhallen. 

 

Billard: Indendørs idræt for ældre +70 er også startet op igen d. 21. april.  

Turneringen er halveret og skal spilles på en dag, d. 12. maj i Ølstykke. Det bliver en lang dag 

Bestyrelsen besluttede, at der kun skulle betales halvt kontingent for første halvår af 2021. Der er ikke 

brugt penge til udskiftning af klæder på bordet, derfor kunne det lade sig gøre.  

33 medlemmer + et kommende medlem – en kvinde. 

 

Gymnastik: Generalforsamling afholdt i marts, ingen ændringer i bestyrelsen.  

Børnegymnastik startede op udendørs i marts. Nu er de kommet ind i hallen og det nyder de meget.  

Zumba damerne og Godtved gymnastik træner på multibanen. Yoga er fortsat online.  

Mor-far-barn holdene er endnu ikke startet op da de ikke vil kunne overholde forsamlingsforbuddet.  

Gymnastik har lavet sponsoraftale med Flügger. Medlemmer får 20% rabat på køb, derudover får GIFG 

5% af det samlede køb.  

Der ligger fortsat 2 datoer til opvisning i maj/juni. Det vides endnu ikke om det kan lade sig gøre.  

Grevinderne afventer også om de kan afholde sommer camp.  

Der arbejdes på at tilbyde gymnasterne en hel del sommer gymnastik.  

Der arbejdes på højtryk for at organiserer næste sæson. Flere hjælpetrænere skal på efterskole, men 

nogle kommer også tilbage fra efterskole og vil måske være med igen.  

 

Fra bestyrelsen: Regnskabet er blevet revideret og er klar til generalforsamling.   

GIF har modtaget 32.000 kr. fra OK/Dagli’Brugsen og 20.000 kr. fra Viby genbrug.  



Arbejdet med fritidsstrøget er påbegyndt. GIF har doneret 50.000 kr. til projektet i forhold til 

skaterbane og skur ved multibanen. Der er ønske om at Cross-fit’s udstyr (dæk) kommer indendørs, så 

ingen kommer til skade på og omkring dem under leg.  

 

Køkkenet i hallen er lavet færdigt så det er klar til brug.  

Booking af køkken kører gennem hallen. Der sættes kryds på bookningen, hvis man ønsker 

køkkenpersonale, så får caféudvalget besked. 

Det er uklart om der skal tages betaling for leje af køkken i forhold til ansvaret for rengøring, smiley 

ordning.  

 

Evt.:  

Roskilde kommune arrangerer fritidsfestival 22 aug. Kl. 10-14. Her har de forskellige klubber mulighed 

for at vise sig frem på en lille stand. GIF undrer sig over at det skal foregå i Roskilde og ikke ude ved alle 

lokale haller. GIF foreningerne har ingen interesse i at deltage, da ingen medlemmer kommer fra 

Roskilde.  

 

Forretningsudvalgsmøde 17. maj 

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. juni. Kan evt. blive til generalforsamling.  

 

  

 


