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                      . 
1. Konstatering af fremmødte og afbud. 

Jens Børsting - afbud 
 

2. Konstituering af bestyrelsen under ledelse af længst siddende medlem Bo Schytte 
Følgende udgør den nye bestyrelse: 
 
Henrik Hedegaard. Fodbold  
Charlotte Gade Olsen. Motion  
Hanne Roslyng. Gymnastik (Formand) 
Edgar Rasmussen. Billard (Formand) 
Marianne Hvidtfeldt Frandsen. Håndbold (Formand) 
Louise Vedel. Gadstrup IF hovedbestyrelsen 
Bo Schytte, Gymnastik 
Jens Børsting, Roskilde kommune 
 
Konstituering: 
Henrik valgt for 2 år - Formand 
Hanne valgt for 2 år – sekretær  
Charlotte valgt for 2 år  
 
Marianne valgt for 1 år  
Edgar valgt for 1 år - Kasser 
Bo mangler 1 år  
 
Louise – Suppleant  
 
Der udarbejdes en kontaktliste for den nye bestyrelse. BSC  
 
Referater mv. kan ses på OneDrive. Henning giver adgang via medlemmernes mail.  
 
                    

3. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde. 
Referat blev ikke gennemgået da det ikke er sendt til de nye medlemmer.  
      

4. Gennemgang af driftsregnskab pr. maj 2020 
Henning gennemgik posterne for anlæg og drift.  
Særlige bemærkninger: 
Der er afsat 200.000 kr. til renovering af belægning mod skolen. Dette arbejde overgår til en ny 
bevilling fra Kommunen til en helhedsplan for hele området (Skole, SFO, Børnehave og hal) på 
12,5 mio. kr. De 200.000 går til bage i hallens regnskab. 
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5. Orientering meddelelser fra 
 

a. Formand 
 

a. Orientering 
Ingen bemærkninger.  

 
b. Halinspektør 

 
a) Genstart af hallen 

Byggeriet er overdraget og ibrugtaget. Der udestår enkelte mangler, som radiatorer i wc-rum og 
brandlem til loftsrum.  
Motion: Der er utilfredshed med udluftningen i de nye lokaler. Motion tager opgaven op med 
halinspektøren. Der er taget skridt til forbedring ved justering af anlægget. Henning følger op.  
Gymnastik: Der er utilfredshed med skillevæggen i hal 3 som efter brugernes opfattelse vender 
forkert. Henning undersøger muligheden for at vende den med byggeprojektet.  
 

b) Afsluttende overdragelse 
Indvielse af ny udbygning: Den oprindelige dato var den 29. aug. men da den er forbundet med 
en vis usikkerhed, droppes den.  
Politikkerne har foreslået 2 datoer, der begge er hverdage. 
Bestyrelsen peger på den 26. sep. 2020 hvor det er muligt at lave et arrangement med 
deltagelse af hele byen.  
  

c) Orientering daglig drift og projekter 
Der er ansat en ny til rengøringshjælp.  
 
 

c. Bestyrelsen i øvrigt 
Ingen bemærkninger.  

 
 

6. Til drøftelse og beslutning 
 

a. Ingen punkter 
 

7. Punkter til næste møde 
Forretningsorden skal underskrives af den nye bestyrelse.  
 
Der tages billeder til hjemmesiden på næste møde. 
 
Der ønskes en historie om hallen og ejerforhold.  
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8. Eventuelt  
Cafeen: Der skal aftales leveregler for cafegruppen nedsat af GIF. 
 
Køkkenet bookes i dag via Portalen og her kan bookninger ses.  
 
Den generelle Oplysningen om Covid-19 regler (gældende) varetages af hallen.  
 
Der indkøbes automatiske spritstandere ved alle indgange. Hallen drifter. 
  

 
          

9. Næste møde:  
 

08. sep. 2020 kl. 19 – 21.  
 
Tirsdag (dog ikke den første i mdr.) er valgt som fast dag.  

         


