GIF bestyrelsesmøde mandag d. 04-10-2021

Tilstede:
Formand – Louise Vedel
Kasserer – Lotti Hallberg
Gymnastik – Hanne Roslyng-Stilou
Håndbold – Rene Jørgensen

Afbud:
Badminton – Hans-Kurt Johansen
Fodbold – Jesper Faber
Tennis – Flemming H. Jensen
Næstformand – Claus Nielsen
Billard – Edgar Rasmussen
Motion – Charlotte Olsen
Suppleant – Helle Eriksen

Dagsorden
1. GIF’s Venner søger optagelse i GIF.
Louise har ikke fået talt med Henning Rieber, så punktet tages med næste gang.
2. Halloween. VG Fodbold kan ikke stille med et ungdomshold. Skal vi spørge 8 klasserne?
Iflg. Helle er der ikke store chancer for at 8 klasserne vil påtage sig opgaven, så Helle spørger FDF.
Hvis FDF ikke kan, så kan vi prøve at slå det op i 4621 på Facebook og høre om der er nogen som
kunne være frisk på at stå på post.
3. Alle tiders tour – Roskilde.
Foreningerne melder ud at de ikke mener at det er noget for dem, da ingen af dem har noget med
cykling at gøre.

4. Caféen – leje og anvendelse af køkken.
På næste halbestyrelsesmøde tager Louise punktet med igen, for at få det endeligt afklaret om
hallen vil opkræve leje ved brug af køkkenet (dette for at undgå at hallen eller caféudvalget skal stå
for at kontrollere at egenkontrollen er overholdt).
5. Beach volley banen bag skolen.
Det er skolen som skal vedligeholde den. Louise tager kontakt til skolen eller kommune og beder
dem om at får den ordnet.
6. Nyt fra foreningerne.
Gymnastik:
Uddannelsesweekend – gik rigtigt godt. En god og billigere måde at afholde kursus på, da alle
instruktører får en bred uddannelse og de bliver undervist på ”hjemmebane”. Instruktørerne bliver
undervist med de redskaber foreningen har, så det er lettere at implementere det i undervisningen
bagefter.
Hanne er blevet kontaktet af en journalist fra Dagbladet – omkring status på foreninger efter
corona. Der mangler medlemmer var den generelle tilbagemelding fra øvrige foreninger i
kommunen. Og det er teenagere som mangler at vende tilbage.
Natsport har henvendt sig om gymnastikken vil deltage – Gymnastikken har sagt ja til at deltage.
Håndbolden vil også gerne være deltagende, når de bliver spurgt.
Kroket har vundet DM i enkeltmand og par. Og mix-parret med Gadstrup-Tune parret fik også en
flot placering, dog ingen medalje.
Håndbold:
Håndboldens dag havde kun besøg af 10 børn/unge. Rene mener at det ikke er værd at bruge energi
på fremover – men i stedet bruge kræfterne på håndbold karavane, som er godt besøgt.
Der har været forespørgsel på, om dem der træner (senior) 1 dag om ugen og spiller kamp i
weekenden, skal de betale fuldt kontingent. (Normalt træner de 2 gange om ugen og spiller kamp i
weekenden). Bestyrelsen var helt enige i, at der var samme kontingent uanset at man kun havde
mulighed for at træne 1 dag om ugen.
7. Evt.
Louise er blevet kontaktet af skolen, som gerne vil have et eksternt medlem med i skolebestyrelsen. .
Vi drøftede om GIF ville få noget ud af at være repræsenteret i skolebestyrelsen? Vil GIF få et
udbytte ud af at være med? Og umiddelbart mente GIF’erne ikke at vi kunne bidrags yde med det
store, ej hellere få det store udbytte af pladsen i skolebestyrelsen. Louise tager dialog til
skolebestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde (med julefrokost) var datosat til 25.11.21. Mødet ønskes ændret til tirsdag
d. 30.11.2021 kl. 18.
Der skal lyde en opfordring: Er man selv forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, så sørger man
for at foreningen sender en suppleant. Louise laver et skriv og sender ud.

