
Formandens beretning generalforsamling Gadstrup IF 

Velkommen til årets generalforsamling i Gadstrup IF. Det har igen i år været et år som har været noget 

præget af corona, dog slet ikke på samme niveau som tidligere. Sidste års generalforsamling blev på grund 

af corona først afholdt i juni og bestyrelsen/forretningsudvalget først konstitueret i august, så året i 

bestyrelsen har ikke været så langt som normalt. Vi har i år kunne genoptage et par af vores faste 

aktiviteter. Der var igen fuld aktivitet omkring Halloween i sammenarbejde med Daglig Brugsen, Biblioteket 

og Kirken. Helle trak igen det største læs i forbindelse med planlægningen, hvilket vi et meget 

taknemmelige for. Fastelavn blev igen i år afholdt i hallen, hvor det var mange glade og udklædte børn, 

samt forældre og bedsteforældre. Omkring 110 børn, hvilket er meget fint når det ligger i forbindelse med 

vinterferien. Tak til fodbold, håndbold og gymnastik for at stå for arrangementet.  

I august var det endelig tid til at hallen kunne blive officielt indviet. Ramsø Hallen havde arrangeret stort 

åbningsarrangement, hvor hallen var fyldt med hoppeborge og der var pølsevogne, samt bar med øl og 

vand. Det var en kæmpe succes, som vi arbejder på at gentage.  

I september var Frivilligfredag tilbage. Der var deltagere fra GIF.  

I afdelingerne har det været en næsten normal sæson.  

I forbindelse med corona var Gadstrup Motion nødt til at lave coronapas tjek hele sommeren. De r var stor 

glæde da dette ikke længere var nødvendigt. Medlemmerne er vendt tilbage efter nedlukningerne og der er 

godt gang i afdelingen igen. 

Gymnastik har holdt den første opvisning i 3 år! Rigtig dejligt for dem endelig at kunne vise hvad de har 

arbejdet med gennem sæsonen og få en ordentlig afslutning. De har også sat stor pris på en sæson uden 

restriktioner og rengøring mellem hvert hold.  

Kroket har været til DM og vundet i både enkelt mand og par. Godt gået.  

Det har også været året hvor fodbolden officielt er blevet til VG Fodbold. Sammenarbejdet med Viby har 

kørt over nogle sæsoner, nu er begge klubber lagt sammen på alle årgange og nu kun en bestyrelse.  

Håndbold har haft stor succes med håndboldkaravanen som i år var forbi Viby Skole. De har fået en del nye 

spillere op til U10 årgangen.  

Tennis afdelingen har i år startet senior tennis, mens badminton har fået godt gang i et børne/unge 

badminton hold.  

Billard har i år 3 hold med i turneringen.  

Alle foreninger har afholdt generalforsamling. Så vidt jeg ved er der kun sket udskiftning på 

formandsposten i gymnastikforeningen, hvor Hanne efter mange år er stoppet. Tak for en kæmpe indsats 

også i GIF bestyrelsen.  

Til slut vil jeg sige stort tak til vores sponsorer. Tak til Snoldelev maleren og Tømmer/snedker mester Henrik 

Blom Frederiksen for sponsoratet i hallen. Tak til Viby Genbrug for igen at give os del i deres overskud og 

tak til alle medlemmer som tanker mm. hos OK, så vi igen i år har fået et fantastisk tilskud til foreningen. 

Tak til Daglig Brugsen for det altid gode samarbejde. Jeres støtte hjælper os til at gennemfører nogle af alle 

de gode ideer som foreningerne har, som er til gavn for både medlemmer at foreningerne, samt resten af 

byen.  



Tak til alle de frivillige i alle foreningerne. Uden jer var der ikke noget idrætsliv i Gadstrup og omegn. 


