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Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 

2. Beretning fra hovedbestyrelsen fremlægges til godkendelse. 
Underafdelingernes beretninger vedlægges referatet. 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
 

4. Indkomne forslag - Ingen forslag indkommet 
 

5. Drøftelse af foreningens virke det kommende år 
 

6. Forslag til budget og kontingent fremlægges til godkendelse 
 

7. Valg formand 
a. På valg er Heide (modtager genvalg) 

 
8. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant 

a. 2 revisorer 
b. 1 revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 
  



Referat 
Formanden for GIF bød de fremmødte velkommen, og der blev 
taget hul på dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 
Som dirigent foreslog Hovedbestyrelsen Vagn Brogaard, som blev enstemmigt 
valgt. 
Herefter tog dirigenten over, og der blev valgt 2 stemmetællere: Jan Wessel og 
Mogens Andersen. 

 

2. Beretning fra hovedbestyrelsen fremlægges til godkendelse 
(bilag 1) 
Underafdelingernes beretninger vedlægges referatet (bilag 3-7) 
 
Formanden for GIF aflagde foreningens hovedbestyrelses beregning. Denne kan 
læses i bilag 1. 
Herefter var der mulighed for spørgsmål og kommentarer til beretningen: 

 GIFs historie: 
o Det blev lavet et materiale i forbindelse med foreningens 100-års 

jubilæum. 

 GISLEVhallen inviterede til et øget samarbejde omkring arrangementer og 
initiativer, som fx ”sportsuge” og projekter som ”Interaktiv hal”. 

 
Beretningen blev sat til afstemning, og blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
(bilag 2) 
 
Foreningens kasserer gennemgik regnskabet for 2018. 
Herefter var der mulighed for spørgsmål og kommentarer til regnskabet: 

 Der var en kort afklaring af aldersgrænsen for børnekontingentet, som er: 
indtil det år barnet fylder 11 år. 

 
Regnskabet blev sat til afstemning, og blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 
 
Ingen forslag indkommet 

 

5. Drøftelse af foreningens virke det kommende år 
 
Foreningens virke det kommende år blev skitseret i formandens beretning. De 
største fokuspunkter vil blive: 

 Rekruttering af frivillige, herunder muligheden for at opbygge 
et ”uddannelsessystem”. 

 Igangsætte indsamling af materiale frem mod foreningens 150-års 
jubilæum. 

 
Endvidere er foreningen som altid klar til, at nye tiltag kan opstå hvis muligheden 
byder sig. Som altid skal der blot opfyldes nogle enkelte kriterier: 



 Der skal være dem der står for det. 

 Der skal være dem der deltager. 

 De fysiske rammer skal være mulige. 

 Økonomien skal være bæredygtig. 

 

6. Forslag til budget og kontingent fremlægges til godkendelse 
(bilag 2) 
 
Foreningens kasserer gennemgik budgettet for 2019, og herunder 
hovedbestyrelsens forslag til fastsættelse af børnekontingentet for 2019, med 
forslag om fastholdelse af 2018-niveau:  650 kr/år 
 
Budgettet blev sat til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget. 

 

7. Valg formand 
a. På valg er Heide (modtager genvalg) 

 
Formanden blev enstemmigt genvalgt. 

 
8. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant 

a. 2 revisorer 
 
Begge revisorer, Preben Knudsen og Alan Rasmussen, modtog genvalg, og 
blev enstemmigt valgt. 
 

b. 1 revisorsuppleant 
 
Revisorsuppleant, Vagn Brogaard, modtog genvalg, og blev enstemmigt 
valgt. 

 

9. Eventuelt 
 
Under dette punkt blev der bl.a. snakket om behovet for, at sætte mere fokus på 
markedsføring og PR. Dette kunne sagtens blive noget af det, som indgår i 
foreningens fremadrettede virke. 
 

Herefter blev dagsordenen afsluttet, og ordet givet tilbage til formanden, som takkes Vagn 
for velgjort dirigentopgave, samt de fremmødte for et godt møde. 
Herefter bød foreningen på kaffe og kage samt hyggelig snak rundt om bordene. 
 
 
 
Referent: Heide Munk 
 
 
 
 
  
 
  



Bilag 1 Formandens beretning 
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19 

i GISLEVhallens Cafeteria 
 
 
 

Indledning 
Et næsten roligt år er gået. Status er sikret, og kun lidt nyt er blevet afprøvet. 
Dermed har der været mere tid til at lægge energi i at støtte en omlægning af vores hal, 
GISLEVhallen, som har fået stor betydning for os alle. 

Samtidig holder vi fast i at være udviklingsparate, hvis nye muligheder byder sig. 

 

Et stærkt samarbejde mellem GIF og GISLEVhallen 
Som altid er det et faktum, at en idrætsforening uden et sted at være, og en idrætshal uden 
brugere er lig med lukning. Derfor er det altafgørende for begge parter, at der hele tiden findes 
enighed mellem GIF og GISLEVhallen. Dermed er GIF til enhver tid opmærksom på, at 
kommunikationen skal være ærlig og fremadrettet, og til brugernes glæde. 

GIF ser frem til processen med ansættelse af og samarbejde med den kommende halinspektør. 

 

Festligheder 
Desværre var det ikke muligt i 2019 at afholdt Gislev MGP. Dog er det håbet igen at kunne stable 
en styregruppe på benene, så der igen kan åbnes for billetsalget forud for festen i 2020. 
Overskuddet fra festerne er øremærket motorikbane i arealet ved GISLEVhallen. Desværre har det 
ikke været så let at finde et firma til opgaven, og det bliver relevant at samarbejde med 
arbejdsgruppen i Børneskoven fx om placering. Indtil videre er der hensat godt 23.000 kr. til 
formålet. 

 

Årets tiltag 
GIF YoPi 
Efter en del forespørgsler lykkedes det i december at afprøve denne sammensætning af Yoga og 
Pilates. Da tilslutningen viste sig flot, fortsatte holdene sæsonen ud. Der kigges på om der skal 
oprettes hold igen til næste sæson. 

 

Fremtiden i GIF 
GIF Akademiet 
Et decideret uddannelsessystem har været omtalt gennem det seneste år. Dette arbejde vil vi 
forsøge at sætte mere skub i det kommende år.  

Fra 1880 - 2030 
For at kunne samle foreningens historier, med henblik på udgivelsen af en bog til GIFs 150 års 
fødselsdag, er det nødvendigt at finde folk til en lille arbejdsgruppe. Dette vil være et mål i det 
kommende år. 
Om blot 11 år fylder GIF 150 år, og det vil være fantastisk at kunne udgive GIF-bogen i den 
forbindelse. 
Heldigvis har vi endnu 11 år til arbejdet - 150 års historie. 

GIF og fremtidens Gislev 
Som en stor del af Gislev og omegn, deltager vi naturligvis fortsat i det enorme arbejde omkring 
vores fælles udvikling (Friskolen, Forsamlingshuset, Lokalrådet, Ådalscenen, Snurretoppen, og 
meget mere).  



TAK! 
De mange omkring GIF 
Der er en lang række personer der fortjener en kæmpe tak for året der er gået. 

De mange medlemmer, som er grunden til at vi eksisterer. Foreningslivet i Gislev (og Danmark) er 
altid på vej. Derfor er det fantastisk at se, at vi i GIF fortsat kan begejstre så mange børn, unge og 
voksne. 

Trænere, instruktører og hjælpere, der uge efter uge gennem hele året afsætter plads i kalenderen 
for at stå for de fællesskaber der er omkring så givende for så mange. Uden jer vil det være 
umuligt at arrangere noget som helst. 

Sponsorer, donationsgivere og fonde, som har givet penge til de investeringer som med 
mellemrum er nødvendige, når en aktivitet mangler udstyr. 

Familierne til de frivillige, der igen og igen sørger for, at der er styr på hjemmefronten, når de 
frivillige lægger deres timer i foreningen. 

Til Ryslingehallerne og halinspektør Stig Nielsen, som er med til at sikre de gode rammer i 
GISLEVhallen, og for (et stykke ad vejen) at lade os skabe os som vi gerne vil skabe. 
Og naturligvis til GISLEVhallen – arbejdsgruppen der gjorde overtagelsen mulig, samt den nye 
halbestyrelse og midlertidige halinspektører, Richard og Hans, der nu er godt på vej med at sikre 
en forhåbentlig stærk, fleksibel og fuld finansieret fremtid. 

 

Tak til Gislev for endnu et godt år i Gislev IF! 
  



Bilag 2 Revideret regnskab 2018 
 samt Budget 2019 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Bilag 3 Beretning fra afdelingerne 

 GIF Badminton 
 
 
Den forgangne sæson har især to større ændringer. Den ene har været tiltag omkring 
MultiAktivitet for seniorerne, hvor der er kommet et fantastisk tilbud onsdage formiddag. 
Dette indeholder også muligheden for badminton, hvilket især i starten kunnet mærkes i 
antallet af udlejede baner mandag og onsdag aften, samt onsdag eftermiddag. 
Samtidig er der kommet enkelt nye spillere til på aftenholdene. 
 
Den anden større ændring er, at der i vintersæsonen 2018-19 er kommet nyt trænerteam 
til B&U-holdet. Det har naturligvis haft betydning for både sidste sæsons spilleres 
forventninger, men også givet mulighed for at træningen højest sandsynlig er anderledes 
en tidligere. 
Tilbagemeldingerne har dog været yderst positive. 
 
Der har i år ikke været tilmeldt til hold turneringen, men derimod er der blevet opfordret til, 
at tilmelde sig individuelt til de stævner der bliver tilbudt rundt om i foreningerne. 
Måske dette ændrer sig i næste sæson. 
 
Fra trænerne skal der lyde stor tak for opbakningen, samt hjælpen til at holde styr på især 
den øvrige baneudlejningen. 
  



Bilag 4 Beretning fra afdelingerne 

 GIF Cycling / Spinning 
 
 

Gislev Cycling 

Sæsonen 2018 er nu så småt i fuld gang. Vi er startet ud med at få nyt klubtøj, designet er 

ændret en smule, men farverne er de samme. Heldigvis har vi også en stor del af vores 

sponsorer der forsat støtter op omkring os. Tusinde tak for det. Dette har gjort det muligt at 

nu 55 mænd og damer viser vores flotte tøj frem på landevejen. Igen i år har vi trukket 

flere nye ud på cyklen, helt fantastisk vi kan fortsætte den positive udvikling. 

Fast tradition i Gislev Cycling er nu opstartsdagen, i år lå den d. 25. marts. Her var vi på 

trods af, at foråret lod vente på sig, 40 der hoppede på cyklerne og rullede ca. 20 km. 

Bagefter samledes vi til en gang suppe og lidt hyggesnak. Ugen efter var det så lige 

pludselig vinter og der lå ca. 35 cm sne her i Gislev. 

Noget andet, der så småt er blevet en tradition, er årets første cykelløb StjerneTramp og 

køres med udgangspunkt fra Broby og ned over de sydfynske alper.  

Som de seneste par år skal en del af klubben deltage i Magic Sport Cuppen. Her lykkes 

det os at skabe en række flotte resultater. Med sejre i flere grupper, lykkes det at drille de 

store cykelklubber og samlet blev vi nr 3 i hold konkurrencen. Der var i år 19 deltagere fra 

GC i cuppen. 

Henover foråret kommer der en masse motionscykelløb, hvor folk søger personlige 

udfordringer. Det er her muligt at få testet om de mange ture har flyttet formkurven lidt den 

rigtige vej. 

Det med formkurven viser sig selvfølgelig til træning. Her kører vi inddelt i 3 grupper, efter 

niveau. Dette stiller store krav til de folk der planlægger turene. Målet med vores træning 

er på ingen måde at komme hjem med så højt snit som muligt. På turen udfordres gruppen 

via vejens forløb eller vind, på den måde bliver stærkeste rytter også udfordret. Herefter 

samles vi og der rulles videre i jævnt tempo så alle kan være med. På den måde forsøger 

vi at opretholde grundstammen i Gislev Cycling, nemlig det sociale og fællesskabet ved 

cykling. 

Netop dette fællesskab gør også, at når der køres cykelløb, er der altid andre fra klubben 

med ude og heppe. Det sker ikke i andre klubber.  

Igen i år var vi stærkt repræsenteret ved Hjerterdame løbet, 12 damer stillede til start. 

2018 blev desværre også året hvor vi måtte nedlægge vores junior afd. igen, de 2 tilbage, 

rykkes ind i de grupper som passer til deres niveau. 

Klubmesterskabet blev genoptaget i 2018, hvor de mest formstærke i de enkelte grupper 

blev fundet, dette blev afholdt 11 aug. 

I forbindelse med Gislev open By Day, havde vi sat et større arrangement på benene. Vi 

havde inviteret Virtupro der fremstiller motionscykler, der næsten får det til at føles som om 

man deltager i et rigtigt cykelløb. Niels Kristian er ejer har også tidligere været på TV2 i 



forbindelse med Tour de France og vise cyklen frem. Der udover kom Bo Hamburger og 

der var planlagt et social-ride. Alle Fynske klubber var indbudt, dette var gratis. 

Desværre var vejret ikke med os. Så KUN 10 fra egen klub mødte op, heldigvis var der en 

flok fra Langeskov der trodsede vejret. 

På negativ siden. Sammenholdet og fremmødet i de enkelte grupper svingede hvilket 

gjorde det svært at få de gode ture. Det er nogen af de udfordringer der kommer, når 

forskellen bliver for stor på niveauet på de enkelte ryttere. Samtidig har vi meget forskellig 

måde at se på, hvad er klub/forening, hvad kan den gøre for mig… og hvad kan jeg gøre 

for den. Der skal og må være lidt respekt begge veje, det manglede meget.. 

Året blev rundet af med vores julefrokost, som altid en forrygende måde at slutte sæsonen 

af på og lægge nye mål. 

 

Spinning 

Vi har over de sidste sæsoner arbejdet på at ændre det fra at være cykelryttertræning, til 

at det nu langt overvejende er ikke landevejs folk der kommer. Det er nu også blevet 

fastsat leje af lokalet og det der blevet fastlagt at timer er tilskudsberettiget. Så skal vi så 

giver en fast leje de mdr. vi ikke bruger lokalet. Dette har så med ført at med det medlems 

tal på 18-20 stk. Så er det en nul forretning og der må samtidig ikke kommer for mange 

reparationer på cykler. Det er samtidig svært at se hvordan der skal blive til fornyelse. En 

fornyelse der er nødvendig hvis vi skal fortsætte den positive udvikling vi har været i de 

sidste par år. 

Instruktører har igen i år deltaget på forskellige kurser, for hele tiden at kunne forny sig. 

Nu også ved nogle events rundt i det ganske danske land og på de største scener. Dette 

giver os positiv omtale i indoor cycling i det midtfynske. Vi har fået skabt et fantastisk 

netværk blandt andre instruktører. Dette har gjort at vi gentagende gang har kunne trække 

på erfarne kræfter ude fra. Vibe event har vi holdt fast i, dette afholdes 1 gang pr sæson. 

 
  



Bilag 5 Beretning fra afdelingerne 

GIF Fodbold 
som den er godkendt på afdelingens årsmøde 

 
 
A. Har siden sidste årsmøde afholdt 6 bestyrelsesmøder og en julefrokost. Alle møder i en god og hyggelig 

stemning. Herudover klares en del ved mail og sms. Desuden havde bestyrelsen igen den mulighed, at 
mødes under lidt andre forhold end sædvanligt, nemlig til en landskamp denne gang på Århus Stadion. 
Tak til alle i bestyrelsen for jeres indsats i bestyrelsen i det forløbne år. 

B. Fodboldafdelingen er en del af Gislev Idrætsforening, hvorfor et bestyrelsesmedlem fra 
fodboldafdelingen deltager i GIF bestyrelsesmøder 6-8 stk. årligt – som oftest formandens opgave. 

C. Deltagelse i Formandsklubben Faaborg-Midtfyn 4 årlige møder. Drøfter politikker i foreningerne, 
informationer fra DBUFYN, kommunens drift af baner. Årets sidste møde i Formandsklubben blev 
afholdt i Gislev Hallens Cafeteria. 

D. Om lidt er det tiende gang i træk at bestyrelsen kan fremlægge et regnskab med positivt resultat. Det er 
i år et lille overskud, men det er overskud. Men vi fra bestyrelsen sætter en ære i at kunne præstere et 
overskud over for vore medlemmer. MEN fodboldafdelingen sætter vi også en ære i at kunne fremvise 
et overskud i det samlede regnskab for GIF. 

E. Afdelingen kan præstere et overskud fordi vi har nogle trofaste sponsorer ved bandereklamer og 
kampprogram i forbindelse med førsteholdets hjemmekampe. Ligesom OK benzinkort også er en vigtig 
brik i økonomien. TAK vore sponsorer.  

F. Og endelig bidrager vore medlemmer også med kontingentbetaling. Ved aflæggelsen af dette regnskab 
har vi stort set ingen restancer på kontingent. Men kontingent- betaling er fortsat et punkt vore 
medlemmer kan forbedre sig på.    

G. Under fremskaffelse penge til vor økonomi, skal vi også takke Vagn Brogaard der i gennem efterhånden 
mange år, har stået for salg af vort fodboldlotteri. Igen i året var der udsolgt hvilket betyder små 25 tkr. 
i indtægt.  En stor TAK til Vagn Brogaard.  

H. Der skal også lyde en tak til Veteranforeningen for igen i år at have ydet støtte til vore børne- og 
ungdomsspillere. Veteranforeningen har i år støttet med 16 tkr. til drift af vore børnehold, har blandt 
andet dækket trøjer til spillersæt til U8, kursus i samarbejde med Gislev Friskole samt køb af 
”børnemål” til indendørs fodbold for de yngste. 

I. Vor økonomi er trods det tidligere nævnte beskedne overskud rimeligt godt kørende, vi kunne da 
nåede sidst på året, konstatere, at vi stod en den situation, at vi havde så god en økonomi, at vi kunne 
belønne vore børnetrænere med et ”lille gavekort”.  Ligesom vi kunne købe en del materialer til den 
kommende sæson. 

J. Lidt andet end økonomi. Fra den 1. januar 2018 stod vores hal Gislev Hallen på egne ben. Med egen 
bestyrelse og i det hele taget med en ny start for Gislev Hallen. Vi fra fodboldafdelingen, har mærket 
begyndervanskeligheder her i opstartsåret. Ikke mindst vort nøglesystem har krævet mange gange 
kørsel til hallen for at åbne døre…. Vi håber at et års erfaring kan afhjælpe de værste mangler… selvom 
vi alle må vende os til nye systemer mm…. 

K. Fodboldafdelingens bidrag til aktivitet byens hal har været afholdelse 12 indendørsstævner i FBU-regi. 
Disse stævner giver fodboldafdelingen i penge i kassen, men holder også aktivitet i hallen. Og som en 
ekstra service for spillere og tilskuer, og som sidste år, kunne vi tilbyde dem et åbent Cafeteria i Gislev 
Hallen. Chanett og hendes familie havde tilbudt bestyrelsen at påtage sig den store opgave. Hvilket blev 
gjort til alles tilfredshed. 

L.  Den 1. september havde fodboldafdelingen inviteret alle vore medlemmer, lige fra den yngste til den 
ældste, til familiedag på Gislev stadions anlæg. Hvor dagen kunne fordrives med rundbold, Street 
Soccer, stigegolf, dart og ikke mindst vandgynge. Dagen sluttede med at fodboldafdelingen gav 
aftensmaden i dertil opstillet telt på parkeringspladsen, menuen var helstegt pattegris. Omkring 100 
mennesker deltog i spisningen. En superdag, som vi gerne gentager i en eller anden form.    

M. Og lidt fodbold.  Vi har på børnefronten fat i rigtig mange børn. Der er rigtig mange børn op til 12-14 år 
i vores klub. Der kunne måske have været flere, hvis der var flere forældre, der ”turde binde an” med at 
tage en tørn indenfor trænergerningen. Det er ikke så farligt, det er nok mere det, at man i nutidens 
Danmark ikke tør binde sig til en fast opgave. Specielt pigefodbolden er ramt på dette område. Vi 
kunne mønstre rigtig mange pigespillere, hvis vi havde flere frivillige hænder til trænergerningen. Vi er 
til den kommende sæson udfordret med hensyn til at skaffe trænere nok. 



N. Når børnene er 12 år, går de fra at være børnespillere til at være ungdomsspillere. Vi kunne i 2018 
mønstre et U13/14 og U15/16 drengehold. Det at vi i efteråret 2018 kunne stille et 11:11 i U16 
drengerækken, er lidt et sjældent syn i små landklubber. I den forbindelse skal det nævnes, at vi på U16 
har Muhammed Subasi, som er en fantastisk ung mand med gå på mod. På trods af kun arm har 
påtaget sig målmandstjansen på U16. Muhammeds positive indstilling til livet blev først beskrevet et 
VÆKST. Hvilket også medførte en artikel i MidtfynsPosten. 

O. På kvindesiden kæmper Peder Stig med at holde et fodboldfitness hold i gang. Det er svært.  
P. På herresiden har vi lige nu et herreseniorhold, som i foråret 2018 måtte en tur ned i serie 3. Dette er 

dog ikke gået udover spillernes humør og spilleglæde, efter efterårssæsonen ligger de i toppen af serie 
3, og skal spille med om oprykning til serie 2. Og de er fortsat utrolig gode i tredje halvleg. 

Q. Og så må vi endelig ikke glemme vort superveteranhold.   
R. Endelig vil jeg slutte bestyrelsen beretning med at takke fodboldens mange frivillige hjælpere, ingen 

navne nævnt ingen glemt MEN EN STOR TAK for indsatsen. 

 

  



Bilag 6 Beretning fra afdelingerne 

 GIF Fritid 
 
 
2018 har været endnu et fantastisk år, hvor det igen er lykkedes at skabe en fritidsklub i 

foreningsregi. 

Samarbejdet med Gislev Friskole under titlen ” Fritid er den vi er fælles om” fungerer rigtig 

godt, og er med til at sikre børnene i 3. klasse muligheden for en anderledes tid efter 

skole. 

 

Tilgangen til GIF Fritid er rigtig god, hvormed medlemstallet er stabilt. 

 

Det er med enorm taknemmelighed at vi hver mandag og onsdag kan sige ”tak for mad” til 

Mona, Elisa og Tommy. Det er et fast spørgsmål for mange af børnene ved ankomst: 

”Hvad skal vi ha’ at spise i dag?”. 

 

Det har også været en meget stor hjælp, når der har været behov for afløsning på 

ledersiden, at Britta har tid og lyst til at springe til. 

 

Vi glæder os hver uge til legen, spillet og fællesskabet, og håber fortsat at været et positivt 

tilvalg for børn og unge efter skole. 

  



Bilag 7 Beretning fra afdelingerne 

 GIF Gymnastik og Dans 
 
 
Vi havde gymnastikopvisning d. 17. marts, det var i fællesskab med Ryslinge 

Gymnastikforening igen. 

Det blev en rigtig god dag med over 500 betalende gæster og et overskud på 6.643,67 kr. 

til hver forening. Vi gentager succesen igen d. 16. marts 2019, og det bliver i 

GISLEVhallen igen. 

Veteranforeningen gav denne gang 10.000 kr. til dragter. 

 

I gymnastikafdelingen er der i år 66 Børn og 120 voksne. 

Så har vi ca. 10 voksne trænere og 9 ungdoms-/hjælpetrænere, men får nogle 

udfordringer til den kommende sæson, da Ann Kirstine, Carina og Birgit stopper. 

 

I år har vi følgende hold: Forældre/barn (samarbejde med Ryslinge), Krudtugler, Badut, 

Supermix, Seniordans, Squaredans og Bowls/tæppecurling, samt som nyt tiltag her vi 

MultiMotion M/K 60+ og YoPi (Yoga og Pilates). 

 

Bjørn Pedersen 

Formand Gymnastikudvalget, marts 2019 

 


