
 
 
GIF hovedbestyrelsesmøde mandag d. 14. februar 2022. 

 

Til stede: 

Formand – Louise Vedel 

Næstformand – Claus Nielsen 

Kasserer – Lotti Hallberg 

Fodbold – Jesper Faber  

Gymnastik – Hanne Roslyng-Stilou 

Håndbold – Rene Jørgensen 

Motion - Charlotte Olsen 

Tennis – Flemming H. Jensen 

 

Afbud: 

Billard – Edgar Rasmussen 

Badminton – Hans-Kurt Johansen 

 

 

Referent: Hanne Roslyng-Stilou 

 

Dagsorden 

1. Fastelavn 

Afholdes i hallen lørdag d. 26. februar. Planlægningen er i fuld gang. Der er lagt opslag på Facebook. 

Brugsen leverer frugt, fastelavnsboller og juice til en god pris. Lotti har lovet at hjælpe med indkøb 

af slikposer. 

 

2. Gadstrup dag 2022 

Hvordan og hvornår skal Gadstrup dagen afholdes i år. Skal vi erstatte den med Åben hal, med Hal 1 

fyldt med hoppeborge osv. som ved halindvielsen. Evt. dele udgiften med hallen?  

Der er stemning for at lave et arrangement, hvor flest muligt aktiviteter kan komme i spil, samtidig 

med at hal 1 fyldes med hoppeborge. Badminton kunne evt. flyttes til hal 2, der kunne laves 

beachhåndbold eller udendørs håndbold på boldbanerne. Jesper undersøger fodboldens 

hjemmekampdage i sensommeren, så der kan fastlægges endelig dato. Punktet drøftes på næste 

møde. 

 

3. Halfordelingsmøde 

Hvordan gik mødet, fik alle mere eller mindre de ønskede haltider?  

Fint møde med god stemning. Det lykkedes at tilgodese alle ønsker. Henning har netop meldt ud, at 

der kan bookes i foreningsportalen. 

 

4. Generalforsamling 



 
 

Alle generalforsamlinger er annonceret i Heden i uge 4, samt på FB. 

Punkter til dagsorden? Dagsorden iflg. vedtægterne. Lotti og Louise er på valg (begge er villige til 

genvalg). Helle er på valg som suppleant. Bjarne Hansen er på valg som revisor (Lotti hører, om han 

er villig til genvalg). Claus spørger John og Anne Nielsen, om en af dem vil, hvis Bjarne ikke 

genopstiller.  

 

Hvem skal vi spørge som dirigent? Merete Olsen har meldt sig på banen. 

 

Referent: Hanne Roslyng-Stilou 

 

5. Caféen 

Møde med udvalget onsdag d. 9. februar. Arnt har trukket sig fra udvalget. Lotti, Louise og Tina 

Tofte mødtes i sidste uge for at tale om første arrangement (gymnastikopvisning den 26. marts). 

Der laves salg af slik og drikkevarer i foyeren samt mad (toast, minipizza mv.) på 1. sal. Tina sørger 

for bemanding. Louise og Lotti følger op med Tina i god tid inden opvisningen.  

 

6. Samarbejde med Brugsen 

Brugsen vil meget gerne samarbejde omkring arrangementer, så vi kan få nogle større 

arrangementer op at køre i byen. Der skal afholdes møde med Kenneth fra Brugsen omkring 

fremtidigt samarbejde. Det vides endnu ikke, hvad han forestiller sig, men måske fastelavn, 

halloween, juletræsfest. Louise aftaler mødetidspunkt med Kenneth.  

 

7. Sponsor  

Hvad skal det koste at have reklame på skærmen i forhallen og skal det være en mulighed? 

Louise har talt med Johnny Borgkilde, som sælger energidrikke mv. via Herbalife. Han vil gerne 

reklamere på skærmen i forhallen. Det må være hallens bestyrelse, der skal tage stilling til det, så 

Louise tager punktet med til hallens bestyrelse.  

 

8. Nyt fra foreningerne 

Gadstrup Motion: fuld gang i t-shirt salg forud for Touren. Spinning er ved at komme godt i gang 

igen – de coronaforskrækkede vender retur. God gang i fitness og crossfit.  

 

Fodbold: Julearrangement blev aflyst pga. Corona. Har netop afviklet CP cup i Viby – det var et 

glimrende arrangement med god tilslutning. Teenagedrenge og -piger kører. Tilmelding til 

forårssæson er i gang. Drenge- og pigehold arbejder med tur til Barcelona til sommer. Der arbejdes 

med at etablere et egentligt ungdomsudvalg mhp. på fastholdelse af de unge. 

 

Håndbold: der er kommet en del nye damespillere. Herresiden kører fint – har lavet nogle fælles 

træningspas med naboklub.    

 



 
 

Gymnastik: har afholdt et par sociale arrangementer for hhv. Teens (overnatning i hallen) og de 

små Grevinder (hos Flying Superkids). Øvrige hold arbejder på og ser frem til opvisninger. 

Lokalopvisning afholdes 26. marts – I er meget velkomne.  

 

Tennis: Ligger fortsat i hi. Generalforsamling afholdes i morgen med forventet genvalg. Økonomi 

ser fornuftig ud og medlemstal stabilt. Banerne skal renoveres i år. Der har desværre været 

hærværk på slåbanen, så den skal renoveres. Der arbejdes med at få en ekstra træner ind, som kan 

afløse, når den faste træner har weekendarbejde. Afhængig af vind og vejr forventes banerne 

åbnet midt april.  

 

Lotti: Er der udbetalt aktivitetstilskud? Lotti har været i dialog med kommunen, da kommunen har 

truffet en politisk beslutning om, at foreningerne skal have et tillægsbeløb, hvis der i 2022 er 

udbetalt mindre end i 2021. Der skal som minimum udbetales det samme beløb som i 2021 – også 

selv om medlemstallet er lidt mindre end tidligere. 

 

9. Evt. 

Louise kontakter Helle vedr. upload af bestyrelsesmødereferater på hjemmesiden. Der mangler 

referater for hele 2021.  

 

GIF har modtaget 20.000 kr. fra Viby Genbrug.  

 

Næste møde onsdag d. 30. marts 2022 (generalforsamling) 

 


