GIF hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 9/9-2021

Tilstede:
Formand – Louise Vedel
Næstformand – Claus Nielsen
Kasserer – Lotti Hallberg
Fodbold – Jesper Faber
Gymnastik – Hanne Roslyng-Stilou
Billard – Edgar Rasmussen
Håndbold – Rene Jørgensen
Motion - Charlotte Olsen
Tennis – Flemming H. Jensen
Suppleant: Helle Eriksen
Afbud:
Badminton – Hans-Kurt Johansen
Dagsorden

1. Hvordan skal det nye bestyrelses set-up fungerer? Lidt forslag til diskussion
a. Indkaldelse til møder (Louise).
b. Book mødelokale
c. Referat - gå på tur
d. Hvem skal stå for de forskellige faste arrangementer (fastelavn, halloween,
gadstrupdagen?)?
e. + alt andet
Lidt snak omkring punkt a-d. Vedr. punkt e listede Helle hvilke aktiviteter som ellers så i
forretningsudvalget. Disse er: Webside, Facebook, Brugssammenarbejde, OK, Bank, Halbooking
(fællesarrangementer).
Helle har derudover udarbejdet et GIF årshjul, som kan guide og påminde om hvad der skal huskes.
Halloween:
GIF bakker igen op omkring Halloween aktivitet i Gadstrup.
Helle kontakter Brugsen omkring arrangementet. Hvad er deres tanker og planer om Halloween i
år.
Vi skal bruge et hold (10-15 pers.) til at stå på poster. De får 1.000 kr. til holdkassen. Kan fodbold
byde ind? Hvis ikke kan vi evt. spørge 8 klasserne.

2. Aktivitetstilskud
a. Det foreslås at foreningerne selv søger aktivitetstilskud fra kommunen.
Foreningerne undersøger om de har Nem-Konto. Vend tilbage til Lotti om foreningerne søger selv.
Fogbold og håndbold søger selv.
Lotti skal have info senest 25 sept.
3. Cafe
a. Køkkenet er klar til brug
b. Det er endnu ikke på plads omkring leje af køkken. Hvis der betales leje af køkken,
slipper vi for alle forpligtigelser i forhold til egenkontrol. Bliver bookning af køkken
uden leje skal cafeudvalget i princippet stå for, at kontrollerer alt i køkkenet. Det er
der ikke den store interesse for.
c. Når der er styr på præmisserne for caféen, skal Cafeudvalget skal sparkes i gang
igen.
Forespørg Ramsø Hallen omkring leje af køkken, således at egenkontrollen kan overdrages til lejer.
Hallen må beslutte hvordan kan lejen opkræves og hvad skal lejen være.
Louise sender punktet til Henrik/Halbestyrelsen, så det kan tages op på næste møde.
Cafe-udvalget har lavet retningslinjer omkring, hvordan køkkenet skal afleveres efter endt leje.
Lotti samler cafe-udvalget.

4. Frivillig fredag 2021
a. Der er frivillig fredag d 24 sept. Kl. 17-22. Tilmelding sker via dette
link: https://www.roskilde.dk/da-dk/fritid-og-faellesskaber/faellesskaber/frivilligfredag-2021/

Frivillig Fredag 2021 Roskilde Kommune
Vi glæder os til at invitere indenfor til
Frivillig Fredag 2021, hvor vi traditionen
tro giver et stort og varmt skulderklap til
de mange frivillige, der året igennem
har ydet en stor indsats i Roskilde
Kommune.
www.roskilde.dk

Enkelte deltager fra motion.

5. GIF’s Venner søger optagelse i GIF
GIF’s Venner er blevet kontaktet af spillemyndighederne. Det er ulovligt at afholde bankospil
på den måde de gør det. GIFs Venner regner med at de ved at blive medlem af GIF kan afholde
bankospil på lovlig vis.
GIF er villige til at optage GIFs Venner i foreningen, hvis det betyder at de kan fortsætte med
bankospil.
Ved en hurtig søgning på nettet ser det dog ud til, at de under alle omstændigheder skal have
en spilletilladelse fra spil myndighederne. Der er en forskel på for hvem bankospil afholdes, om
det er for medlemmer eller det er offentligt. Det skal afklares hvad der reelt kræves af
spilletilladelser til afholdelse af bankospil i foreningsregi.
Hvis GIFs Venner skal optages i GIF, skal det være på lige vilkår som alle andre, i henhold til
vedtægterne.
Louise snakker med Henning, hvad de reelt behøver og hvad der kræves af spilletilladelser.

6. Åben hal 17. september.
Der holdes åbenhal for første gang d. 17. september.
Helle booker hal 1 og 3

7. Halindvielse 29. august kl. 12-15
Stor succes. Mange besøgende og godt gang i hallen, med både børn og voksne.
Måske en ide til Gadstrup dagen.
8. Tour de France 2022
Roskilde kommune laver adskillige arrangementer op til Tour de France-starten i Roskilde
næste år. Der er planer om 100 dages optakt med Roskilde i gult og foreningerne kan
deltage og der er mulighed for at være frivillig på etapen.
Tour de France i
Roskilde Kommune_forening.pdf

Kommunen har sendt information til Gadstrup Motions medlemmer – Det er vist ikke i
overensstemmelse med GDPR-reglerne. Charlotte undersøger hvordan de har fået fat i
medlemslisten.
Det er op til de enkelte foreninger, hvad og hvor meget de vil gøre ud af Roskilde i gult op til
Tour staren i 2022.
9. Nyt fra foreningerne
Motion: Corona tjek har kørt hel sommeren, det har forløbet uden problemer. Nu er det
heldigvis slut med det.

Tilbage på samme medlemsniveau som for 2 år siden.
Alle restriktioner er ophævet, men sprit dispensere forbliver.
Gadstrup løbet afholdes 1 søndag i oktober.
Der efterspørges flere spinninghold.
Værdidag afholdes i november (instruktør dag).
Gymnastik: Sæson er lige startet op. Fantastisk at være i gang uden restriktioner og uden
rengøring mellem hold.
Der er mistet en del børn og ungdomsmedlemmer.
Der har været 10.000 på 10 i sammenarbejde med skolen. Drenge gym.
Klubben har kontaktet Gymnastik og vil gerne have dem med til natsport igen.
Skolesamarbejde omkring tre træninger for 1-3 klasse
Uddannelses weekend 1 weekend i okt. for alle trænere og ledere.
Kroket: 4 mand skal afsted til DM, både individuelt og par, samt et hold i samarbejde med
Tune. GIF har deltager med den forsvarende Danmarksmester.
Fodbold: Officielt blevet til VG fodbold. Regner med at blive en klub på ca. 500 medlemmer.
Har ikke mistet medlemmer under Corona. Ungdomsårgangene er i vækst.
Travlt forår og sommer pga. klubsammenlægning, men de er nået godt i mål.
Børnehave bold kører videre. Indtil videre kun i Gadstrup, men det er også planen at starte
det op i Viby.
Håndbold:
Har hold fra U11 og ned ad.
Håndbold caravanen har lige været i Viby og det har givet lidt nye medlemmer.
U13 pigeholdet er lige lukket, de var ikke nok.
Dame og herre senior ser godt ud. Både 2 dame- og herrehold. Begge første hold spiller i
Kval rækken. Der er kommet en dygtig træner til herreholdet og det håber de kan trække
lidt medlemmer.
Billard:
De har fået KAFFEMASKINE 😊😊
Opslag på Facebook, artikel i avisen, samt halindvielse har givet en del interesse og et par
nye medlemmer.
Tennis:
80 medlemmer, heraf 20 unge.
Lørdags træning kører OK, men der skal strammes lidt op på mere stabil træningstid,
således at det er hver lørdag.
Senior tennis sat i gang, så flere kommer om formiddagen.

10. evt.
Næste møde 4. oktober kl. 19.00

