
 
 
GIF hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 31. maj 2022. 

 

Tilstede: 

Formand – Louise Vedel 

Kasserer – Lotti Hallberg 

Gymnastik – Pia Heskjær 

Billard – Edgar Rasmussen 

Fodbold – Jesper Faber  

 

Afbud:  

Næstformand – Claus Nielsen 

Gymnastik – Gry Hougaard Svendsen 

Håndbold – Rene Jørgensen 

Tennis – Flemming H. Jensen 

 

Fraværende uden afbud: 

Badminton – Hans-Kurt Johansen 

Motion - Charlotte Olsen 

 

 

Referent:  Louise 

 

Dagsorden 

1. Gadstrup dag 2022 

Afholdes lørdag d. 20. august, hvor VG Fodbold har hjemmebanedag. 

Aktiviteter i hallen: 

 Hoppeborge i hal 1 

 Aktiviteter fra afdelingerne i hal 2 (evt. hal 1), samt motion og Billard.  

Hvem gør hvad? 

 

Gymnastik: i hal 2 mellem kl. 13-15 

Billard holder åbent hus.  

Badminton: Hal 2 kl 11-13 

Håndbold: ?? 

Motion: åbent hus 

Tennis: åbent hus 

Fodbold: hjemmekampe. Bl.a. 3 og 5 mandsstævner 

 

Bibliotek: Louise kontakter bibliotek og aftaler hvad de vil bidrage med.  

 



 
 

Hoppeborge: Louise finder et par tilbud og sender rundt.  

Cafe-udvalget: Salg af diverse spise og drikke. Louise kontakter dem og hører om de kan være klar.  

 

Opslag på FB, hal infoskærm, bibliotek, brugsen mm.  

Book hallen (Louise) 

 

Vi har ikke flere møder inden Gadstrupdagen. Vi ser om vi ikke kan kordinerer via mail.  

 

2. Klubfilm 

AD-Medier har tilbudt at lave en film for GIF. En film som skal vise hvad vi som idrætsforening kan 

tilbyde. De står for alt, film, speak redigering. Filmen finansieres af reklamer i slutningen af filmen. 

AD-Medier finder selv sponsorer i lokalområdet, hvor de som ønsker at sponsorerer betaler et 

engangsbeløb.  

Eks. på film kan findes her: klubfilm.dk 

 

Vi skal vide i god tid hvornår de kommer.  

De som ikke vil være med på film, skal ikke komme.  

 

AD-Medier kontakter inden længe lokale sponsorer.  

 

 

3. Nyt fra hallen 

Wannasport implementeres i hallen. Booking system, hvor alle kan booke en ledig time i hallen 

mod betaling. Forventes klar i drift eftersommerferien, hvis nøglesystemet har den rette version.  

Pokalskab – det er planen et der opsættes pokalskab i hallen. 

Der arbejdes på at etablerer repos i hal 2.  

Hal 1 males i sommerferien.  

Infoskærm – sponsor reklamer: primær fokus skal være på foreningerne. Der kan være enkelte 

reklamer, men de skal procentuelt ikke fylde meget. Alle foreninger opfordres til at sende 

infomateriale til Henning (helst i power point eller billeder som ligger ned).  

 

4. Viby Genbrug 

Legat på 20.000 kr. er modtaget og jeg har været til reception i dag og sige tak. 

 

5. Tour de France Roskilde 

Der kommer løbende mails fra Kultur og Idræt omkring Tour starten i Roskilde.  

Hvis I vil vide mere om begivenheder op til eller være frivillig kan i finde informationer her: 

https://alletiderstour.roskilde.dk/da-dk/begivenheder/ 

 

6. Nyt fra foreningerne 

Billard: 35 medlemmer, hvilket er et passende antal. Turnering starter op igen i august. Der er 4 

hold tilmeldt.  

https://alletiderstour.roskilde.dk/da-dk/begivenheder/


 
 

 

Fodbold: Midt i sæsonen. Der er en rimelig fordeling af træning og kampe mellem Viby og 

Gadstrup.  

VG har 1 års jubilæum 1. Juli. De har nu ca. 400 medlemmer.  

Ungdomsudvalg: Ingen kom til opstartsmøde, noget skuffende. Nu forsøges et nyt koncept, hvor 

alle ungdomshold skal stille med en forældrerepræsentant, som ikke er fra træner teamet.  

 

Gymnastik: Stadig i gang med forårssæsonen.  

Der mangler trænere og hjælpere til nogle hold til den kommende sæson.  

Repos er ved at blive lavet.  

Kroket er blevet hædret for alle deres medaljer til idrætsfesten. Hanne og Pia deltog sammen med 

kroketspillerne.  

 

 

7. Evt. 

OK: OK har meddelt at de har besluttet at alle foreninger får ekstra penge pga. corona. Louise går i 

Brugsen og hører om de er på vej og hvor meget vi får.  

 

Næste møder: 

Torsdag d. 25. august 

Mandag d. 10. oktober 

Tirsdag d. 6. december (Julefrokost) 

Tirsdag d. 31. januar 2023 

 

Alle møder kl. 19.00 bortset fra december mødet som er kl. 18.00 

  

 


