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1. Konstatering af fremmødte og afbud. 
 
Til stede: Henrik Hedegaard, Louise Vedel, Edgar Rasmussen, Marianne Frandsen, 
Charlotte Gade Olsen, Tina Tofte, halinspektør Henning Riber, Hanne Roslyng-Stilou 
(referent) 
Afbud: Jens Børsting 
 

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Pkt. vedr. ophængningsbjælke og repos i hal 2 udsættes til næste møde.  
 
Møde med tennisafdelingen vedr. mødelokale udsættes, indtil bestyrelsen har fuld 
afklaring på, hvad der skal ske med lokalet.  
Henning har drøftet problemer med lysindfald i mødelokalet med tømreren. Der tænkes 
indsat en film i vinduerne, så sollys ikke blænder. Ved dagslys vil man kunne se ud ad 
vinduerne, men ikke ind. Om aftenen vil man kunne se både ud og ind. 
Punktet sættes på til næste møde.  
 
Kaffemaskine i billardlokale: Henning har undersøgt med kommunen: maskinen skal stå 
på et specielt underlag, være selvslukkende og af ”industrimæssig karakter”. Henning og 
Edgar undersøger hvilket underlag, der skal bruges, og herefter skal det endeligt 
godkendes af brandmyndighederne. Der er enighed om opstillelse af kaffemaskine i 
billardlokalet.  

 
3. Økonomi til dato 

 
Drift for maj måned gennemgået (juni endnu ikke helt afsluttet). 
Posten ”Cafe området” vedrører kaffe-/sodavandsautomater. 
Flytning af foldedør og yderdør mod vest ved Billard + køkkenindgang tilføjet til 
anlægsbudgettet (yderdørene er skiftet).  

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

 
a) Indvielsen 29. august 2021 kl. 12-14 

Henrik, Henning og Bo mødes i næste uge og planlægger endeligt 
program.  
Gadstrup Motion vil gerne have 5-10 minutters taletid til indvielsen. GM 
holder åbent hus i alle lokaler. 
Hal 1 fyldes med hoppeborge mv. 
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Evt. leje en pølsevogn + servering af fadøl. 
Flagallé – få evt. Grevinderne til at stå med dem. 
Hanne spørger Grevinderne, om de vil lave nogle aktiviteter udenfor 
som velkomst (11.45-12.15). 
Få trykt plakater med reklame for dagen. 
Roskilde Garden med optog gennem byen + et par numre ved hallen.  
Taler mv. udenfor foyeren eller i hal 2 ved dårligt vejr. 

 
b. Halinspektør 

 
a) Orientering daglig drift 

 
Fritidsstrøget: tidsplanen holder fint, og de er faktisk lidt foran. Kører på 
i hele sommerferien.  
 
Renovering af omklædningsrum er i gang og kører planmæssigt. 
Tidsplanen holder.  
 
Vinduer ud for omklædning 4 og 6 leveres i uge 36 og isættes uge 36-
37.  
 
Henning har rykket for vending af foldedør. Det udføres i uge 33.  
 
Testcenteret lukkes ned mandag den 5.7. kl. 19.00. 

 
c. Bestyrelsen i øvrigt 

 
a) Nyt fra foreningerne 

 
Gadstrup Motion: afholder Gadstrup Løbet første søndag i oktober.  
Der er godt gang i fitnesscenteret + på holdene. Har daglig 
stikprøvekontrol af coronapas iht. myndighedernes retningslinjer.  
 
GIF har afholdt generalforsamling og afventer konstituering.  
 
Gymnastik: kører en del sommertræning for børne-/ungdomshold. 
Grevinderne er blevet omdelere af Tune-Posten.  
Foreningen ønsker at købe 2 nye rullemåtter, og at de gamle (hallens) 
kasseres. Skolen må gerne benytte rullemåtterne. Det er ok.  
Der åbnes for tilmelding den 1.7.  
Skabslågerne i redskabsrummet pilles af, og Henning sætter et skilt op 
om, at remedierne ikke må bruges af andre end GIFG (kun 7 
idrætslærere har adgang).  
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Håndbold: herrerne har fået ny træner og træner hele sommeren. 
Ungdomsholdene holder ferie til august. Der mangler fortsat en træner 
til damerne. 
 
Billard: afholdt generalforsamling den 15.6. Der skal indkøbes nye 
spillertrøjer. Stiller 4 hold i den kommende sæson. Foreningen er på vej 
på Facebook. 
 
Fodbold: den nye forening VG Fodbold går i luften 1.7., og der er travlt 
med det administrative. Søren Tofte fortsætter som formand.  
 
Foreningerne bedes sende Power Point til Henning med billeder og 
anden info/foreningsreklame til opslag på skærmene. 

 
5. Til drøftelse og beslutning 

 
a) Strategiplan 2025 trusler og muligheder 

 
Muligheder: 
Inddragelse af andre idrætsfaciliteter, fx udendørs padel tennis.  
Styrke andre idrætsgrene, fx badminton for børn. 
Udnytte ledige tider i hallen, fx fredag eftermiddag, lørdag, søndag. 
Lave aktiviteter i hallen på tværs af foreningerne.  
VIF, GIF og halbestyrelsen arbejder sammen for at styre den lokale 
Roskilde Syd position.  
Evt. mulighed for at bruge lokaler i den gamle SFO- eller klubbygning til 
møder. Møder i multirummet medfører nogle gange aflysning af 
træninger.  
Udarbejde årshjul med overblik over tilbagevendende opgaver.  
 
Trusler:  
Kræfter i kommunen kan kommunalisere hallen helt og afskaffe den 
lokale selvstændighed.  
Udlejning til ”eksterne”, så GIF-afdelinger mister træningstider. 
 

 
6. Punkter til næste møde 

 
a) Fortsat strategiplan 2025 
b) Rundtur i hallen 
c) Oplæg vedr. springcenter (bjælke/repos) 
d) Beslutning vedr. mødelokale 
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7. Eventuelt  
 

a) Intet.  
 

8. Næste møde 
 

28. september kl. 19:00 i Ramsø Hallens mødelokale 
 


