
Bestyrelsesmøde i Gadstrup Motion 
Den 13. juni kl. 19 i mødelokalet i Ramsøhallen  

Afbud fra Tommi.  

1. Forslag at Jesper og Dorrit bytter rolle i bestyrelsen fra dags dato, så Dorrit bliver ordinær 

medlem og Jesper suppleant.  

• Det blev vedtaget. Baggrunden er at Jesper grundet sin arbejdssituation ofte bliver 

nødsaget til at melde afbud 

2. Vi byder velkommen til Mathias, der vil gøre os klogere på Google kontra Office 365 – Vi 

skal træffe et valg inden 1. juli.  

• Vi kan for samme pris, som vi fremover skal betale for nuværende mails, få Office 

365. 

• Det er besluttet at overgå til Microsoft Office 365 og Mathias forbereder, så vi alle 

på samme dag (22. juni kl. 19 i hallens mødelokale) kan få oprettet og overgå fra 

Google til Microsoft Office. Alternativt sendes en instruks til dem, der ikke kan der.  

3. Referat fra sidste møde. ”Er der hængepartier”.  

A. Nedsættelse af aldersgrænsen til 14 år. Walter – noget med samtykkeformular og 

så skal vi lave en konkret køreplan 

• Inden 22. august skal retningslinjer foreligge, så vi kan sætte i værk 

1. september 

B. Paddel den 20. august – forslag til forplejning 

• Jimmy og Charlotte laver invitation og vi køber Pizza eller lignende 

bagefter. Vi kan selv medbringe drikkevarer 

C. Ansøgning om fonde – Merete og Walter  

• Foreningspuljen ved DGI og DIF kan søges inden 31. juli. Walther 

undersøger og søger om midler til ønsket model for boldmaskine til 

bordtennis.  

4. Infoskærm ved Lars Ellekjær – se bilag på side 2 

• Lars går videre med opgaven  

5. DGI visionsarbejde – De konkrete opgaver. (Merete har papirerne fra sidste møde og i får 

dem renskrevet på mandag). 

• Dorrit og Jimmy mødes tirsdag uge 30 – 26. juli kl. 19. Baggrund for arbejdet findes 

nedenfor 
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6. Regler og principper. Her et bredt punkt om adfærd, snyd med kort og håndhævelse.  

Regler for karantæne, advarsler og lign. – især aktuelt i ungdomsfitness. Hvordan er vi 

overfor hinanden og taler til hinanden: Det gælder bestyrelse, instruktører og medlemmer 

• Vi tager punktet igen på næste møde samt udsender en skrivelse med opridsning af 

gældende regler    

7. Forslag til opdateret regler – når Merete måske til mødet ellers udskydes det til næste 

møde.  

• Merete sender et forslag til opdaterer regler til næste møde  

8. Økonomi  

• Der er omdelt økonomisk overblik, der ser godt ud 

9. Medlemmer  

• Der er ca. 520 medlemmer 

10. Idrætsgrenene 

D. Fitness 

E. Spinning med udendørs cykling 

F. Kettlebell/crossfit 

• Der er ønsker til udskiftning af udstyr for ca. 50.000 kr.  Bestyrelsen 

godkendte dette.  

G. Powerwalk 

11. GIF – nyt fra hovedforeningen 

• Klubfilm: der er vigtigt at sikre at der ikke optræder folk på film uden fri vilje, så 

Merete sender en mail til medlemmerne med tidspunktet for optagelser, så folk kan 

komme eller blive væk, som de ønsker 

• Gadstrup dagene – den 20. august. GM deltager ikke pga. andet arrangement. 

• WannaSport starter op og det betyder, at borgere i Roskilde kan booke hallen på 

ledige timer 

• Der kommer et pokalskab i hallen 

• Billard er oppe på 35 medlemmer 

• Der er modtaget 20.000 kr fra Viby genbrug 

• VG fodbold er oppe på 450 medlemmer 
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• Crocket har fået hæder til Idrætsfest i Roskilde (det har de 11 GM medlemmer også, 

der har vundet DM, EM og VM i kettlebelt) 

• Ekstra penge fra OK pga. corona 

• Hallen males i sommerferien  

12. Evt.  

Bestyrelsen ønskede hinanden god sommer.  
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Tilbud på info skærm  

Det er via Thomas Kjørnæs, der også kan tage sig af installation mm. 

Her kan du se et forslag til en infoskærm-løsning til GM: 

  

Ting at bemærke til denne løsning: 

• Det er muligt at få en større skærm, men spørgsmålet er om det reelt er nødvendigt 

• Skærmen er en professionel skærm, som er bygget til at køre 24/7 (hvilket en skærm købt 

fra fx Elgiganten ikke er). 

• Softwaren og skærmen kan styres eksternt fra, via den medfølgende software. 

• Undertegnede (og evt. Kasparr) vil forestå opdateringerne til skærmen. 

  

Det er muligt at købe flere skærme og have forskellige budskaber på disse. 

Eksempel – måske en skærm i boksen også, således der kan sendes budskaber der er mere 

målrettet den enkelte ”afdeling” (ikke træningsprogrammer ). 

Prisen er det samme pr. sæt. (tænker at Kasparr og jeg sørger for opsætningen ) 

Oplyste priser er ex. moms. 

Det er muligt at købe flere skærme og have forskellige budskaber på disse. 

Eksempel – måske en skærm i boksen også, således der kan sendes budskaber der er mere 

målrettet den enkelte ”afdeling” (ikke træningsprogrammer ). 

Prisen er det samme pr. sæt. (tænker at Kasparr og jeg sørger for opsætningen ) 

Oplyste priser er ex. moms.  
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