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Formandens Tanker 

Vi har i de sidste år oplevet en tilbagegang i vores medlemsskare, så vi nu er 
omkring 715 medlemmer, det laveste antal i mange år. Vi vil derfor i den kom-
mende sæson kigge på, hvad vi kan gøre for dels at fastholde de nuværende 
medlemmer og meget gerne finde indsatsområder, så vi også kan øge antallet 
af medlemmer. Blandt andet kigger vi på områder, hvor vi mangler frivillige til 
at fungere som trænere og ledere. Vi har via vores idrætsorganisationer, DGI 
og DIF, rigtig gode muligheder for at tilbyde trænere den relevante uddannel-
se, så hvis du har interesse i at bistå som træner, men mangler den faglige 
ballast, må du meget gerne kontakte os, så finder vi ud af noget. 
Mange går jo i dag også efter fitness – tilbud, som vi ikke i dag kan tilbyde så 
meget indenfor på grund af vores hals begrænsede kapacitet. Vi er startet på 
at få etableret redskaber til udendørs fitness i området ved hallen, og vi kigger 
på sammen med hallen om ikke vi kan få startet en spinnings-aktivitet, men 
ellers begynder hallen nu igen efter det omfattende renoveringsarbejde med 
gulv og tag, at kigge på planerne om opførelse af en multihal, så vi også kan 
tilbyde fitness i større målestok. 
Økonomi spiller jo desværre også en rolle for de fleste, når man vil dyrke idræt. 
Vi ved fra de enkelte afdelinger, at vores kontingenter generelt hører til de la-
veste i området, så umiddelbart er det ikke en primær årsag til at søge andet-
steds. 
Som medlem af DIF kan vores afdelinger fodbold, håndbold og skydning tilby-
de at hjælpe med økonomisk støtte til både kontingent, spilletøj og andet ud-
styr, så børn og unge under 18 år kan dyrke idræt. Det er ordningen ”Idræt for 
ALLE børn” der er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Procter & 
Gamble og føtex, der har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år 
med at overkomme de financielle udfordringer, der er i forbindelse med at dyr-
ke foreningsidræt. Børn skal kunne dyrke idræt i fritiden, selvom forældrene 
ikke har råd. Mange børn står lige nu udenfor og ønsker at komme ind i idræts-
foreningerne og være aktive sammen med kammeraterne. Ligesom nogle 
børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at kunne blive 
i idrætten. 
Ud over de nævnte afdelinger er der også andre afdelinger, der kan være inte-
resseret i at hjælpe med økonomien i en kneben situation, så kontakt træner 
eller afdelingsformand for den afdeling, børnene er interesseret i. 
Vi har også mulighed for at tilbyde flygtninge/indvandrere idræts-aktiviteter, så 

kontakt os meget gerne hvis det har interesse. 
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Generalforsamling 

Jeg vil her fra starten kaste mig ud i det største problem, som idrætsforenin-
gen har i de seneste år og det er medlemstilgangen. Vi skal ikke længere 
tilbage end 2010, hvor vores forening havde mere end 900 medlemmer og 
her ved udgangen af 2015 var vi nede på 715 medlemmer. Vi har i mange år 
haft udsving i de enkelte afdelingers medlemsskare, men så kunne vi samti-
digt se, at nogle afdelingers tilbagegang samtidig gav andre afdelinger til-
vækst, og det er desværre ikke det vi oplever nu. Medlemmerne forsvinder 
bare.  
Hvis vi kigger på de unge, har afgangen især ramt vores største afdelinger, 
hvor fodbold har mistet 45 over de sidste 5 år, hvoraf ikke mindre end 24 er 
fra i år.  
Gymnastik har også været ramt hårdt med en afgang på 48 over de sidste 5 
år, hvoraf alene 2015 har kostet 36 medlemmer. Hos de voksne har status 
hos de fleste været nogenlunde stabil, dog ikke hos gymnastik, der igen over 
5 år har mistet ca. halvdelen af medlemmer, dvs. omkring 60, og især det 
sidste år har været hårdt med en nedgang på 27 medlemmer. 
 
På den positive side har badminton, bordtennis og håndbold haft fremgang 

hos de unge på i alt 31 medlemmer, men det er desværre ikke nok, så vi må 

konstatere en samlet tilbagegang på 35 unge. Hos de voksne har der faktisk 

været en lille fremgang i de fleste afdelinger (badminton, bordtennis, hånd-

bold, skydning og tennis), men samlet får vi et underskud på 23 medlemmer. 

Årsagerne til denne voldsomme tilbagegang er helt sikkert mange: Vi ved, at 

manglen på instruktører hos især gymnastik er den direkte årsag til en stor 

del af tilbagegangen, idet velfungerende hold har været nødt til at stoppe, 

fordi der ikke var instruktører. I fodbold er der er også nogle medlemmer med 

større ambitioner, der har valgt andre klubber i området. Vi skal i de kom-

mende år forsøge at vende denne udvikling, så vi fortsat har et fornuftigt eksi-

stensgrundlag. Vi skal satse på rekruttering/oplæring af nye trænere/ledere, 

der kan være med til at forbedre afdelingernes tilbud, så vi igen kan blive et 

attraktivt tilbud til områdets beboere. Vi skal i alle afdelinger og måske også 

indenfor nye område kigge grundigt på, hvor vi kan forbedre os. 
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Generalforsamling 

Vores hal har jo været igennem en voldsom renovering det sidste halve år af 
2015 og først om 3 uger er arbejdet endeligt færdiggjort. Kommunen var jo 
så venlig og fornuftig, at man i 2015 accepterede at skulle bruge 6 millioner 
på hallens gulv og tag. Da vi nåede igennem planlægning og noget af gen-
nemførelse kunne hallens bestyrelse se, at det ikke var tilstrækkeligt med 6 
mill. så vi øgede investeringsrammen til i alt 6,6 mill., hvoraf hallen dækker 
de 600.000. Den samlede økonomiske ramme holdt på nær 280 tus., der 
dækkes af hallen. Renoveringen er nu næsten gennemført under god ledelse 
af vores bygningsrådgiver fra Rambøll, hallens formand, kommunens repræ-
sentant og ikke mindst vores to halinspektører, der er gået detaljeret ind i det 
store arbejde. Herudover nåede Peter og Jens Ole også lige at sætte 8000 
skruer i loftet, da loftspladerne truede med at falde i efteråret. Vi har nu fået 
et super flot Taraflex gulv, et tætnet tag med nye tagplader, et nye varmesy-
stem baseret på jordvarme og et nyt ventilations-system.  
Senere på foråret går kommunen i gang med at placere solcelle-anlæg på 
taget, så vi endnu en gang begrænser energiforbruget. Hallens økonomi tilla-
der endda, at vi nok i år udskifter diverse vinduer, får ordnet bedene ude for-
an, anskaffer en ny gulvvaske-maskine, får renoveret cafeteriet og får nye 
bande-vogne. Cafeteriaet giver fortsat problemer med at kunne løbe rundt, 
men man kigger på forskellige tiltag, blandt andet mulighed for samarbejde 
med skolens nye økonoma. Næste milesten for hallen bliver nu igen opførel-
se af udbygning med multihal med mere. 
 
Årets fælles arrangementer omfatter festival, sommerfest og fastelavnsfest, 

som jeg vil gennemgå i det følgende, og så naturligvis vores store jubilæ-

umsarrangementer. Derudover har de enkelte afdelinger gennemført en lang 

række arrangementer, som der er blevet orienteret om på afdelingsmøderne. 

Fodbold lagde endnu en gang græs til det store stævne: Jyske 3-bold med 

næsten 1000 unge spillere, og helt uhørt: DBU synes så godt om gennemfø-

relsen, at de også i år vil placeret stævnet her. Det er vist nok første gang, 

en arrangør er blevet valgt 3 gange i træk. 

På camping West havde vi også i 2015 madboden Eat Beer som den største 
bod, og vi klarede også at slå sidste års omsætning Kravene til økologi var 
vokset til at skulle omfatte mindst 40% af alle råvarer og derfor blev nettoge-
vinsten også noget mindre. I år er kravet, at ikke mindre end 75% af råvarer-
ne skal være økologiske, så det hjælper nok heller på overskudsgraden, men 
selv om vi måske igen ikke helt tjener det samme som for 2 år siden, er der 
ingen, der får mig til at sige, at vores deltagelse i festivalen ikke går så godt. 
Eat Beer er en fremragende mulighed for sikre foreningen økonomisk overle-
velse, og endda sikre, at vi lever særdeles godt.  
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De 240 tusind vi tjente i år, svarer til 50% af det samlede beløb, vores med-
lemmer betaler i kontingent! D.v.s. alt andet lige vil et kontingent på måske 
800 kr. stige til 1200 kr., hvis vi ikke havde denne indtægt. 
Vi kom til at uddele ca. 20.000 for meget til afdelingerne på grund af nogle 
sent indkomne fakturaer, men det har afdelingerne ikke klaget over. De fik i 
alt kr 140.000 og igen i år med gode beløb til alle afdelingerne. 
I 2015 skal vi naturligvis også være med. P.t. har ca. 100 meldt sig til jobbet, 
og vi skal bruge 150, så der er god plads til flere! Endnu en gang har udvalget 
med Lars Dannow i spidsen og Susanne Rudbeck m.fl. på madholdet og Jo-
hannes’ kendte flok i byggegruppen lovet at varetage opgaverne. På persona-
leholdet har jeg fået assistance fra Henriette Kryger. Vi leder fortsat efter 
stærke folk, der vil deltage med henblik på at overtage ledelsen af holdet, el-
lers risikerer vi meget snart at måtte sige nej tak til denne fantastiske indtje-
ningsmulighed. 
 
Sommerfesten mistede efter 2014 næsten hele udvalget, men med god støtte 

fra de ”afhoppende” lykkedes det det nye udvalg at få gennemført en herlig 

sommerfest i august 2015, endda med en række nye ideer. Tak for jeres ind-

sats, vi håber I vil blive i mange år endnu. I 2015 havde vi den glæde, at alle 

afdelinger var med til at arrangere og dermed markedsføre hele foreningen i 

lokalområdet. Vi havde i 2015 en omsætning på 248 tusind og et samlet un-

derskud indenfor den forventede ramme på ca. 10.000. Vi har den glæde, at 

udvalget også i år vil stå i spidsen for sommerfesten i Ågerup, der måske bli-

ver besværliggjort af det forestående kloak-arbejdet, der stort set vil spærre 

for Ågerupvej fra april til oktober. Vi etablerer kontakt til kommunen for at få 

vejarbejdet passet bedst muligt sammen med sommerfesten. 

Så markerede vi jo i oktober måned vores 150 års jubilæum, og der blev fe-
stet igennem. For hele foreningen holdt vi de første 3 dage i oktober reception 
med fine tale fra bl.a. vores borgmester, børnediskotek og så den store jubi-
læumsaften med Infernal og Mylius, hvor især den sidstnævnte var en stor 
succes. Jeg vil gerne sige tak til først og fremmest jubilæumsudvalget, der 
knoklede med at få de mange arrangementer op og stå, men også til alle gæ-
ster, der var med til at skabe nogle uforglemmelige dage. Udover de fælles 
arrangementer havde fodbold, håndbold, bordtennis og her til sidst skydning 
egne arrangementer koblet til jubilæet. Alt i alt har jubilæumsarrangementer 
kostet foreningen små 200.tusind, men det var efter min opfattelse godt givet 
ud, og vi holder ikke jubilæum de første par år, selv om der var stemning for 
en ny ”mylius-aften” 

Generalforsamling 
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Generalforsamling 

I år afholdte vi fastelavn på fastelavnssøndag og det var nu bedre end sidste 
år, hvor vi forsøgte at flytte dagen væk fra ferieperioden. Ikke mindre end 195 
børn og 172 voksne deltog. Masser af sjove udklædninger. Tak til de mange 
hjælpere, der stillede op. 
I lørdags festede vi igen. Denne gang havde vi inviteret til træner/leder fest, og 

selv om der ikke kom så mange, havde vi en hyggelig aften med god mad og 

godt selskab. 

Vores støtteforening GIV, Gundsølille Idrætsforenings Venner uddelte i 2015 
støtte til håndbold, bordtennis, skydning, tennis og fastelavn på i alt kr. 
15.398. GIV tjener sine penge på bankospil i hallen og har også i 2015 været 
glade for de medhjælpere, de enkelte afdelinger stiller med i løbet af året. I 
GIV’s bestyrelse har opråberen til banko, Kaj Nielsen valgt at trække sig efter 
mange års virke, og til gengæld har en god kending af foreningen,  
Ulla Knudsen sammen med sin mand Bjørn, valgt at indgå i arbejdet. Jeg glæ-
der mig til igen at samarbejde med Ulla. 
 
Den anden støtteforening: Idræts-tanken, der driver benzintanken i Ågerup, 
havde sin driftsstart 1.januar 2015, og det må vi sige, har været en succes 
uden lige. Omsætningen i Go’on tanken voksede fra 355 tusind liter til ikke 
mindre end 898 tusind liter i 2015, d.v.s. en vækst på 252 procent. Vi snakker 
liter og ikke kroner og ører, da mængde er grundlaget for afregning mellem 
Go-on og Idræts-tanken. Idræts-tanken fik i 2015 både tilbagebetalt sit start-
lån, samt fået et overskud på 75 tusind, hvoraf de 16 tusind blev uddelt i 2015 
primært til foreningens jubilæum, og resten hensættes til udlodning til forenin-
gen. Første udlodning finder sted her i april baseret på ansøgninger indkom-
met inden den 31. marts. Husk nu at søge! Idræts-tanken vil gerne have flere 
benzinkort spredt ud i vores områder og holder et salgsfremstød den 16. april, 
hvor der tilbydes ekstra billig benzin, hyggelig snak og varme pandekager. 
Go’ons benzinkort, der samtidig er Mastercard, giver os 10 øre pr. liter, hvor 
Dankort kun giver os 3, så det er værd at arbejde for. 
 
Når vi kigger fremad, skal vi arbejde for vækst i foreningen. Først vil jeg næv-
ne udendørs fitness, som vi forsøgte at starte på sidste år, det kneb med at 
finde ildsjæle, selv om vi til jubilæet modtog ikke mindre end 58. tus. til brug 
for projektet og først i år har vi fået samlet en gruppe, der vil etablere uden-
dørs anlæg, primært baseret på naturredskaber. Udover gaverne fra jubilæet 
har bestyrelsen også godkendt en investering på 100. tusind mere. 
Det er for tidligt at afsløre for mange detaljer, men jeg er sikker på at vi i løbet 
af året får etableret gode rammer for udendørs fitness, både i og udenfor for-
enings-regi. Derudover er vi begyndt at tale med hallen om – da vi nu ikke har 
plads til en hel fitness-afdeling – kan starte op med en spinnings-gruppe.  
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Generalforsamling 

Desværre har vi også en kommende aktivitet, der vil begrænse vores med-
lemsskare. Det drejer sig om folkedans, der har besluttet sig til at indstille 
aktiviteten, der ellers har været en fast del af Gundsølille Idrætsforening si-
den 1971. Men man må erkende at tiden er løbet fra folkedans, der fremover 
vil have svært ved at skaffe musik og danseleder, ligesom gruppen af aktive 
dansere er blevet for lille. Folkedanserne slutter af med en forhåbentlig god 
fest i maj måned, og jeg vil gerne på foreningens vegne sige tak til de man-
ge fra folkedans, der gennem årene har været en væsentlig og positiv andel 
af foreningens virke. 
 
I efterårets bestyrelsesmøder løb en del af os lidt trætte i de mange møder 
etc, hvorfor vi blev enige om at ændre de årlige 8 bestyrelsesmøder til nogle 
færre, hvor vi også til enkelte af møderne inviterer alle ledere/trænere med, 
så vi kunne gennemføre møder med et tema som rekruttering/frivilligt arbej-
de, udvikling og visioner, medlemsstyring og andet, som vil have interesse 
for hele foreningen. Første møde af den art vil blive den 26. april. 
 
I nogle af vores afdelinger var der i år problemer med at få kasserer-jobbet 
besat. Man må erkende, at kasserer jobbet kan være krævende, og derfor 
har vi sammen med hovedforeningens kasserer/forretningsfører udarbejdet 
en ramme, så kasserer-opgaverne excl. medlemsstyringen kan købes for et 
beløb pr. år. Afdelingerne orienteres om detaljerne på næste bestyrelsesmø-
de. 
 
Vi overvejer også at gå med i Landsbyråd for Ågerup, Store Valby og Gund-
sølille, hvis sådan et bliver oprettet. P.t. er der en interessegruppe under 
ledelse af grundejerforeningen, Ågerup by, som vi kigger med hos, og hvis 
den kommer til at dække hele vores område, går vi med. 
 
Jeg vil gerne takke vores mange sponsorer for deres bidrag igennem året, 
både rettet mod de enkelte afdelinger og mod hovedforeningen til Kvar-
talsnyt og sommerfesten. 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til forretningsudvalget og bestyrelsen for et 
godt og positivt samarbejde i årets løb; bestyrelsen består jo dels af forret-
ningsudvalg og formænd eller andre repræsentanter for alle afdelinger, men 
derudover har vi tilknyttet Poul som materialeforvalter, Hanne som redaktør 
og Vagn som repræsentant for GIV. I skal alle have tak for et godt samarbej-
de. Endelig vil jeg også gerne takke Hallens bestyrelse og personale med 
Jens Ole og Peter i spidsen for et godt og fornuftigt samarbejde. 
 

Per B. Lassen 
Formand for GSG&IF 
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Eat Beer på Roskilde Festival 

Heldigvis er GSG&IF også i år med til Roskilde Festival, hvor vi med vores 
madbod Eat Beer er en væsentlig del af det kulinariske udbud. Vi skal i år 
bruge 150 medarbejdere, og har lige nu tilmeldinger fra omkring de 100, så vi 
mangler 50 friske mennesker, der vil være med til at støtte idrætsforeningen 
på denne hårde, men festlige måde.  
 
Du skal påtage dig 32 timers arbejde, fordelt på 4 vagter indenfor perioden 
fra fredag aften den 24. juni til søndag den 3. juli (hvis du er over 60 kan du 
nøjes med 3 vagter). Vi har åbent døgnet rundt i hele perioden. Vi har des-
værre ikke flere pladser for unge under 18 år; de 15 pladser, vi råder over, 
blev taget indenfor de 2 første dage, vi havde åben for tilmelding. 
 
Hvis du vil være med i år, så kan du tilmelde dig på dette link:  
https://eatbeer.nemvagt.dk/newuser. 
 
Her skal du angive dine oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, telefon, 
mail mv. Vi kvitterer for din tilmelding med en mail, hvor dit password står, og 
derefter får du en godkendelsesmail, hvis vi har plads til dig. 
Som forrige år kan alle, der enten er medlem eller i lige linje er i familie med 
et medlem af GSG&IF (idrætsforeningen) fortælle hvilken afdeling og evt.. 
hvilket medlem, de er tilknyttet via. Så er de med til at øge afdelingens andel 
af et evt. overskud på festivalarbejdet. 
Når vi en gang i april/maj lukker op for vagtønsker – kan du selv angive dine 
ønsker om vagt ud fra hvilke vagter, der er ledige. Udbyttet af festivalarbejdet 
er for GSG&IF’s vedkommende en meget væsentlig del af vores økonomi. 
Det afhænger naturligvis af bodens overskud i år, men sidste år fik hovedaf-
delingen ca. 100 tus. og alle afdelinger fik overskudsandel mellem 1900 og 
54.441 kroner, afhængig af den indsats, der blev udført af afdelingens med-
lemmer. I alt blev udbyttet på 240 tusind! 

EAT BEER  

https://eatbeer.nemvagt.dk/newuser
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Fastelavn 2015 

Billeder fra receptionen: 
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Opslagstavlen 

 

Aktiv Mandag i Gundsølille 
 
Mødested:  
Gundsølillehallen, Store Valbyvej 248 A, 4000 Roskilde. 
 
Sommersæsonen  starter den 2. maj 2016. 
Hver mandag:   kl. 10-12 
Udendørs:   spilles kroket og petanque. 
Indendørs:   spilles billard og bob. 
Pris:     kr. 125,00 
 
Henvendelse: 
Formand Ole Villumsen tlf. 46 78 71 17 
Kasserer Johannes Hansen tlf. 46 78 70 66 
Læs mere på vores hjemmeside www.gsgif.dk 
 
 

Aktiv Mandag 

 
Igen i år vil AKTIV MANDAG være til stede på pladsen til årets sommerfest i 
august, hvor vi vil sælge loppeeffekter, og som sædvanlig går overskuddet 
fuldt og helt til Idrætsforeningen. 
 

Har du nogle gode ting, som du ikke mere selv bruger,  
men som andre kan få glæde af, vil vi meget gerne modtage dem. 

 
 
 Effekter til loppemarked kan afleveres hos: 
 
 Ole  Åbakken 99   tlf. 46 78 71 17 
 
 Johannes Gundsølillevej 34  tlf. 46 78 70 66 
 
 Jørgen Åbakken 43   tlf. 46 78 63 02 
 
 Jytte  Baunevej 32  tlf. 46 78 73 08 
 
 Robert Kildemosevej 27  tlf. 23 74 64 27 
 
 

Vi modtager ikke store møbler, hvidevarer, tøj og bøger. 
Ring venligst i forvejen og aftal tid for aflevering. 
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Badminton 

Sæson 2016 
 

Vil du gerne have lidt motion og socialt samvær så er badminton  
i Gundsølillehallen måske noget for dig. Om du er ny eller ’gammel’ spiller –  
spiller ingen rolle, bare kom og vær med ;-) 
 

Badminton er for alle – badminton er for livet  
 
Spil for motionister 
Motionister spiller badminton torsdage mellem kl. 20.30. og 22.00, hvor vi spiller 
double og single efter behag og behov, uden faste hold, med plads til alle og 
med godt humør som første prioritet. Der hører bolde med i kontingentet. 
 
Mød op og vær med en torsdag og prøv om det er noget for dig ! 
 
Pris for resten af denne sæson med fælles motionsspil for voksne :  
kr 300,- incl. bolde.  Der er også mulighed for at være gæstespiller ad hoc, til 50 
kr. pr. gang. 
 
Spil på faste tider 
Det er også stadig muligt at leje en fast bane, hvis man er to eller fire m/k’er som 
gerne vil spille fast sammen resten af sæsonen. Banerne udlejes på timebasis, i 
perioderne  mandage kl. 19.00 – 22.00.  
Ring til kasserer Joe Petersen på tlf. 20 13 85 24 eller skriv til mail 
joe@flemming.net, hvis du vil høre om ledige baner og tider og aftale tilmelding. 

 
Priser for resten af sæsonen :  
Singlebane   pr. person  :   kr. 300,- excl. bolde  
Doublebane pr. person  :   kr. 150,- excl. bolde  
 
NB. Det er muligt for faste mandags spillere også at deltage i motionsspil torsda-
ge uden ekstra kontingent. Pris kr. 150,- for resten af sæsonen (boldpenge) 
 
Spil og træning for børn og unge under 25 år 
Børn og unge spiller mandage kl. 18.00 – 19.00. 
 
Pris for hele sæsonen med træning og spil for børn og unge : : kr. 200,- incl bol-
de 
 
Sæsonens sidste spilledag i år er torsdag d. 2 juni 2016, og ny sæson star-
ter mandag d. 15 august 2016. 
 
Har du spørgsmål i øvrigt om badminton, tilmelding og spil i Gundsølillehallen, 
kan du ringe til formand Bo Michael Hansen på tlf. 53255525, eller send en mail 
til bonypost@gmail.com. 
 
Vi ses i Gundsølillehallen 
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Bordtennis 



 19 

Når dette læses, er bordtennissæsonen netop afsluttet, efter et aktivt -  
ja næsten hektisk! - forår. 
Vi har deltaget i hele tre holdturneringer i denne sæson og klaret os godt; de 
to af holdene sluttede på en andenplads, mens holdet i serie 3 dog måtte 
nøjes med en plads i nederste halvdel af tabellen. Så har vi deltaget i flere 
stævner og i landsmesterskaberne i Vejen, hvor vi har fået støtte fra Gund-
sølille Idrætsforenings Venner (GIV) til vores ungdomsspillere  
- TAK for det, GIV! 
 
Som sædvanlig var turen til Vejen en herlig og social begivenhed, som er 
med til at ryste os sammen i klubben og skabe endnu mere glæde ved spor-

ten og spillet. A pro pos glæde: Skal det også nævnes, at afdelingsmødet 
sluttede med genvalg til hele den siddende bestyrelse, og jeg vil igen takke 
for den gensidige tillid og ansvarlighed, som gør vores bestyrelsesarbejde til 
en fornøjelse. Som det ses på fotoet på foregående side, var LM også 
sportsligt en stor og god oplevelse, og vi fik masser af medaljer. Både guld, 
sølv og bronze kom med hjem, og deres træner var glad for den høje, høje 
standard i spil og i sportslig opførsel, som ungdomsspillerne demonstrere-
de! :-) 

 
Også klubmesterskaberne er netop afsluttet. Klubmestre 2016 blev: 
 
Puslinge:  Mikkel Sylvest 
Drenge:  Marcus Q. Lundsgaard 
Damer:  Mai Lydestad 
Herre B:  ikke afgjort ved redaktionens slutning  
Herre A:  ikke afgjort ved redaktionens slutning  
 
Nu holder vi sommerferiepause med selve bordtennisspillet. Og vi bruger 
sommerferien til at deltage på Roskilde Festival med Eat Beer - boden, i 
sportsfesten i Ågerup til august, og til at blive klar til næste sæson,  
som starter: 
 

Tirsdag den 6. september kl. 18.30  
i selskabslokalerne i Gundsølillehallen. 
 
 

Venlig hilsen fra 
Den Gamle Formand 

Bordtennis 
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F risør M  design

Tlf. 4678 8880

Åben alle  hverdage 
undtagen onsdage

B aunevej 7 - Å gerup 
4000 R oskilde

F risør M  design

Tlf. 4678 8880

Åben alle  hverdage 
undtagen onsdage

B aunevej 7 - Å gerup 
4000 R oskilde

v/Malene Thomsen 
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Folkedans 

Gundsølille Folkedansere  stopper 1. juli 2016 
 

Desværre må Gundsølille Folkedansere stoppe her til sommer. 
 
Gundsølille Folkedanser Forening har i 45 år været en del af Idrætsforenin-
gen. For os, der er aktive dansere, er det uforståeligt, at medlemstallet over-
alt i landet er dalende, og det er så svært at få nye, aktive dansere. 
 
Folkedans er rigtig god motion og er med til at få humøret i vejret. 
 
De fleste foreninger slås ligesom os med faldende medlemsantal de sidste  
8-10 år og stigende alder, hvor skader præger medlemmerne. Desuden har 
Gundsølille Folkedanseres instruktør og musikere ønsket at stoppe 
01.07.2016. Annoncering i aviser og mund til mund metoden efter nye med-
lemmer er forsøgt. Vores succesfulde Jubilæums Lanciers-hold i efteråret 
gav heller ingen nye blivende folkedansermedlemmer. 
 
Folkedans er vores kulturarv, og folkedanserforeningerne  i hele landet er 
med til at værne om de gamle kulturelle værdier, folkemusikken, folkedrag-
terne og  folkedansen. 
 
Folkedanserne har med en ugentlig træning i sæsonen lært at danse de 
gamle danse, som man dansede for 150-250 år siden. Dansene og musik-
ken var dengang brugt til familiehøstfester og andre begivenheder på gårde-
ne. Vi har i mange år deltaget med opvisninger på Frilandsmuseet, i Tivoli, 
på plejehjem og til byfester i de flotte dragter. I årenes løb har vi været til 
landsstævner i mange forskellige egne af Danmark. Vi har ligeledes deltaget 
mange gange i Nordleg, som er et fælles stævne hvert tredje år sammen 
med folkedansere fra hele Norden. Folkedanserne har også rejst en del om-
kring i Europa for at vise dansk folkedans og -musik. Fjernere steder som 
Japan og New Zealand har flere af os ligeledes besøgt og med glæde vist 
dansk folkedans. Når man rejser ud i verden som medlem af en folkedanser-
forening for at vise dansk folkedans og musik, kommer man ind på livet af 
folk på en helt anden måde end som almindelig turist.  Det har ført til mange 
venskaber på tværs af alder og landegrænser. 
 

Trist at folkedanseræraen er slut i Gundsølille. 
 

Måske bliver folkedansen aktuel igen ud i fremtiden. Det håber og tror vi på. 
 

Kirsten Lund Jakobsen  
Formand  
Gundsølille Folkedansere 
 

OBS. Se Lancierholdet på http://www.gsgif.dk/Folkedans 
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Status på holdene 
Nu hvor sæsonen går ind i den sidste fase har de fleste hold været igennem 
mange kampe. Sæsonen igennem har alle vore andre hold som deltager i C 
stævner haft en masse gode muligheder for at få spillet mange kampe i de 
weekender stævnerne afholdes og midt i april skal mange af holdene igen i 
kamp. Når stævnerne bliver afholdt i vores egen hal er det dejligt med den op-
bakning der er fra forældre og bedsteforældres side – tusind tak for det. 
 

 Vores U12 piger er med i to forskellige puljer med holdene. Begge hold 
ligger i den nederste halvdel af deres pulje. 

 

 Vores U10 piger ligger rigtigt fint på en anden plads og har gode mulig-
heder for at avancere. 

 

 U10 drengene ligger på en delt førstepladsen og har haft en god sæson. 
 

 U9 drenge er i en svær pulje med gode hold som Ajax, Roskilde og 
Hvidovre og de ligger midt i rækken med god luft til de nederste. 

 

 Vores succes historie, U16 drenge som er genopstået skal lige i gang, 
men de klør på med godt humør og giver den gas i kampene. De er suc-
ces historie fordi de selv har fået etableret holdet af lyst og det er vi rig-
tigt glade for og det ser ud som om at drengene også er det. 

 

 Serie 2 damer har haft en sæson hvor de har været ude i nogle tætte 
kampe og tabt så de ligger i den nederste halvdel. 

 

 Old girls ligger på en fin tredje plads. 
 

 Vores serie 4 herre hold ligger på en suveræn 1.plads og ser ud som om 
de kan vinde rækken. 

 
I den forbindelse vil vi også takke GIV for altid at bakke op når vi beder om 
tilskud til at vore unge mennesker kan deltage i stævner gennem hele sæso-
nen. 
 

Håndboldskole 

Igen i år afholder vi håndboldskole og det bliver den 9,10 og 11/9 og det er for 

U9/U10/U11/U12 – hvis tilmelding sker inden sommerferien sparer man 75,-. 

Mere info på facebook, Gundsølille Håndbold, hvis I vil tilmelde jer. Det kan 

også gøres på Facebook til Susanne Rudbeck. 

Håndbold 
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Bestyrelsen 
I starten af marts havde vi årsmøde og vi havde fra bestyrelsen igen i år bedt 
om der kunne komme nogle nye bestyrelsesmedlemmer. Vi vidste at der var 
to ledige pladser – vi fik et nyt medlem Mads Blak og velkommen til. Tak til de 
afgående bestyrelsesmedlemmer. 
Vi vil gerne samtidig sige tak til alle de frivillige der har givet en hånd med som 
trænere, ved dommerbord, sommerfesten, loppemarked, kagebagere og man-
ge andre opgaver, uden jer ville vi ikke kunne gøre de mange ting til og for 
vore medlemmer. Vi mangler dog stadig mindst et medlem til bestyrelsen, så 
skulle nogen have fortrudt, kan de nå at melde sig endnu. 
 
Loppemarked 
Traditionen tro byder vi igen i år på loppemarked i pinsen. Det bliver den 16/5 
ved ”brugsen” (Fakta) og vi kunne godt bruge et par frivillige til at hjælpe med 
denne opgave. 
 
Facebook 
Det er en stor glæde at se hvor mange der benytter sig af at poste ting på Fa-
cebook, dejligt medie og bliv endelig ved med at lægge ting op – da det er 
vores klare indtryk at det bliver læst. 
 
Festivalen 
Tilmelding til festivalen er godt i gang på EatBeer på Facebook så hop ind og 
meld dig til hvis du har lyst til en god oplevelse i sommerferien. Du kan også 
sende en mail Susanne Rudbeck. 
 
Sommerfesten 
Sommerfesten afholdes den 11-14/8 og her har vi tradition for at være med til 
at sætte boderne op og tage dem ned igen, så der har vi brug for et par raske 
folk M/K til denne opgave. Om søndagen har vi håndboldstævne og her 
mangler vi et par folk til at kridte baner op. Du kan helt gratis henvende dig til 
Susanne Rudbeck eller Ulrik Nielsen hvis du er god til at kridte. 
 
Vi har jo også den traditionelle mad bod hvor vi har et vagtskema der skal ud-
fyldes med hjælpere til at lave toast, sandwich, kaffe te og andre ting. Det ple-
jer at være sjovt at være der i de her dage med godt vejr og højt humør. 
 
Opstart  
Husk opstart efter sommerferien er den 9/8 
 

 

Håndbold 
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     Tennis 

Standerhejsning hos tennis søndag den 8. maj kl. 14.00 på tennisbanerne. 
 
Kom til standerhejsning og hør om mulighederne for at spille tennis. Klubben 
er vært ved et let traktement og hvis vejret er godt vil banerne være åbne for 
prøvespil.  
 
Læs evt. mere om tennisafdelingen på vores hjemmeside. 
 
Hilsen 
Bestyrelsen i tennis 
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Bestyrelsen i GSG&IF 

Forretningsudvalg  Telefon: Email: 

Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Udv. Medlem 
 

Per B. Lassen 
Anne Hossy 
Susanne Grøndahl 
Marie Klaustrup 
Bo Michael Hansen 

4678 7766 
2962 8619  
2927 3045 
2046 4461  
5325 5525  

per@gsgif.dk 
Hossy-vange@privat.dk 
sg.krica@hotmail.com 
mkklaustrup@gmail.com 
bonypost@gmail.com 

Post Kontoret GSG&IF Store Valbyvej  248 A, 4000 Roskilde 

Afdelingerne:    

Aktiv mandag  Fmd. Ole Villumsen 
Kass. Johannes Hansen 

4678 7117 
4678 7066 

willumsenpluto@dukamail.dk 

Badminton Fmd. Bo Michael Hansen 
Kass. Joe Pedersen 

5325 5525 
2013 8524 

bonypost@gmail.com 
joe@flemming.net  

Bordtennis  Fmd. Johannes Michelsen 
Kass. Vagn R. Hansen 

3042 2885 
3011 0668  

johannes@michelsen.mail.dk 
vagn.r.hansen@gmail.com 

Fodbold Fmd. Anders Holmsgaard 
Kass. Johnny Magnussen 

2968 7520 
2970 0000 

formand@gundsolille.dk 
jm@sponsorcar.dk 

Folkedans Fmd. Kirsten Lund Jakobsen 
Kass. Jørgen Blaabjerg 

2288 4570 
5149 0735  

p-k.jakobsen@mail.tele.dk 
j.blaabjerg@os.dk 

Gymnastik Fmd. Kathrin Kaiser 
Kasserer Eva Kirstein 

2749 2303 
2175 0790 

k.kaiser04@outlook.com 
eva@bpcool.dk 

Håndbold Fmd. Susanne Rudbeck 
Kass. Susanne Grøndahl      

4678 6154 
2927 3045 

susanne.rudbeck@jru.dk 
sg.krica@hotmail.com 

Skydning Fmd. Jens Kristian Andreasen 
Kass. Morten Peter Rasmussen 

2119 4802  
2987 7066 

jens@skyttegraven.dk 
mprasmussen@gmail.com 

Tennis Fmd. Jeanette S. Dannow 
Kass. Gurli Vittrup 

4678 6031 
2019 8065  

dannow@post1.dknet.dk 
gurli.vittrup@gmail.com 

Kvartalsnyt Hanne Egholm 4021 0411 kvartalsnyt@gsgif.dk 

Materialeforv. og 
leje af flag 

Poul Nielsen 4678 7635 fiepoul@gmail.com 

Fanebærer Palle Jensen 
Vagn R. Hansen 

4678 2346 
3011 0668  

 
vagn.r.hansen@gmail.com 

Sommerfest Fmd. Henriette Krüger 6118 8069  hk.henriettekruger@gmail.com 

GIVs bestyrelse Fmd. Jette Palmquist  
Kass. Ole Kristoffersen 

4678 2033 
4678 2033 

 

Hallens Bestyrelse Fmd.  Stig Hirsbak  
Kass. Susanne Grøndahl 

2477 7003 
2927 3045 

stig@hirsbak.dk 
sg.krica@hotmail.com 

Gundsølillehallen Store Valbyvej 248A,  
4000 Roskilde 

4678 7064 
2374 7064 

kontor@gundsoelillehallen.dk 

Oplag: 1320 stk.      

     
Kvartalsnyt udkommer næste gang d. 1. juli 2016 

Deadline for indlæg er d. 1. juni til kvartalsnyt@gsgif.dk 
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Selskabslokaler 
 

Udlejningspriser: 
 

Pejsestuen + 3 lokaler inkl. Køkken Kr. 2.500,- 

Pejsestuen (4 timer til reception)  Kr.    500,- 

Rengøring        Kr.    500.- 

Depositum        Kr. 1.000.- 

 

Udlejning af borde og stol 
 

 
 

 

Bestilling: Halinspektøren - Tlf. 46 78 70 64 
 
Gundsølillehallen email adresse: kontor@gundsølillehallen.dk 

Gundsølillehallens hjemmeside:  www.gundsoelillehallen.dk 


