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Meddelelse fra DGI:

Invitation til
3 x Generalforsamlinger
d. 7. juni kl. 19 i Gårslevhallen
Det er, som led i genåbningen af Danmark, igen muligt at afholde
fysiske Generalforsamlinger, så længe krav om Corona-pas m.fl.
følges.
Det er også med stor glæde at Hovedbestyrelsen, GGF-Nyt og Halbestyrelsen nu langt om længe inviterer til Generalforsamlinger.
Som noget nyt afholdes Halbestyrelsens Generalforsamling samtidig med GGF og GGF-Nyt, og programmet byder udover de 3 Generalforsamlinger på en hyggelig aften med smørrebrød og lidt
sødt til kaffen.

Stikprøvekontrol af coronapas og
grønt lys til al foreningsidræt.
Fredag den 21. maj lempes kravene til tjek af coronapas og også indendørs kontaktidræt med fysisk kontakt
er igen mulig for alle aldersgrupper. Dermed er hele
foreningsidrætten endelig åben igen.
Der blev natten til tirsdag indgået en ny aftale om genåbningen i
Danmark, og DIF og DGI har nu modtaget retningslinjerne fra Kulturministeriet.
Fra fredag den 21. maj 2021 ændres coronapas-ordningen, så foreningslivet fremover kun er forpligtet til at tage stikprøver én gang
i døgnet. Stikprøvekontrollen bygger på tillid til, at det enkelte
voksne medlem sørger for at have et gyldigt coronapas før idrætsaktiviteten.

Arrangementet afholdes i vores nye mødelokale i Hallen eller selve Hallen, hvis vi bliver mange.

En anden vigtig ændring, der træder i kraft fredag den 21. maj, er,
at der ikke længere skelnes mellem indendørs idrætter med og
uden fysisk kontakt.

For at kunne leve op til sikkerheden i forhold til Corona, er det i år
nødvendigt at bede om tilmelding.

DIF og DGI glæder sig over, at al foreningsidræt igen mulig, at alle
foreningslokaler kan åbne igen og at tjek af coronapas er blevet
lempet for idrætsforeninger. Det er også glædeligt, at der ikke længere er krav om, at foreningsbaserede fitnesscentre skal være bemandede i hele åbningstiden.

I skal således huske følgende:


Corona-pas fremvises ved indgangen.



Mundbind eller visir skal bæres, når I ikke sidder ned.



Tilmelding til Hanne senest torsdag den 3. juni på mailadressen:

hanne55bv@gmail.com
Dagsordenerne vil være i henhold til vedtægterne.
Forslag til dagsordenerne bedes sendes til Birgitte Buskov Sørensen på mailadresse: birgitte.buskov@hotmail.dk senest 1 uge før
Generalforsamlingen.
De bedste hilsener fra bestyrelserne i Hallen, GGF og GGF-Nyt. Vi
glæder os til at se jer.

Fra fredag den 21. maj gælder følgende:
Indendørs idræt:
 Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
 Kontaktsport - også med kropskontakt - er tilladt for alle aldersgrupper.
 Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer. Både udøvere,
trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.

Regler for coronapas ved indendørs idræt:


Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt.

Fortsætter side 7
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Sommercafèen
Cafeen i Høll

Hvidbjergvej 27B, Høll, 7080 Børkop. Telefon 31 12 70 36
Åben hele året. Se hjemmeside for åbningstider og specielle arrangementer.
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Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i
døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet.

Læs mere om coronapasset på coronasmitte.dk
Udendørs idræt:


Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer for udendørs
idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form
af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.

Læs mere på dif.dk/corona og dgi.dk/corona, hvor vi løbende
opdaterer med relevant nyt.
Fakta om sommerlejre- og aktiviteter på vej

Heldigvis bliver det også muligt at afholde sommerlejre i år. Vi afventer fortsat de endelige retningslinjer på området fra Kulturministeriet og opfordrer jer til at holde øje med vores hjemmesider, dif.dk og dgi.dk, hvor vi informerer, så snart vi ved mere.

Med venlig hilsen

DGI │ Vingsted Skovvej 1│ 7182 Bredsten
Telefon +45 79 40 40 40
info@dgi.dk │ www.dgi.dk

Bladet er også på GGF´s hjemmeside
og på Facebook, hvor de anvendte
billeder og annoncer er i farver.
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Nyt fra fodboldafdelingen
Boldene ruller for alvor, og bortset fra at man ikke kan
tage sig et bad efter endt træning/kamp, er fodboldspillet ikke synderligt påvirket af corona længere.
Der har således været afholdt et stort stævne for U5/6/7, som dog
måtte afvikles i en
formiddags og en eftermiddags etape for
ikke at komme i konflikt med forsamlingsforbuddet. Over 100
små fodboldspillere
gæstede denne dag
Gårslev Stadion, og
et café/kiosk miljø
var virkelig savnet. Vi
håber meget der kan
findes en forpagter til
hallens café snarest.
Gårslevs små stjerner
gjorde en flot figur og
vandt flere kampe.
Også U8 har fået et par solide sejre i rygsækken efter maj måneds
første 3 kampe. Nu venter forårets sidste 3 kampe samt et venskabsstævne på
hjemmebane.
Det efterhånden godt
sammentømrede U9
hold fortsætter ufortrødent deres flotte
takter, men kunne
vist godt bruge en
spillere eller 2 ekstra.
Stor tilslutning har
der været til
“Fodboldklubben”
som er holdet for de
helt små. Her har
fokus været på at
skabe en sjov og tryg indgang til fodboldverdenen for de 3-5 årige.
Konceptet ser ud til at virke, selvfølgelig med plads til fortsat forbedring og udvikling.
Fortsætter side 11
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Fra de helt små til de helt store:
Oldboys 32+ kom lidt skidt fra start og måtte melde afbud til deres
første kamp da der ikke kunne stilles hold, men efterfølgende er
det kun gået fremad og humøret er i top både i medgang og modgang. Dog godt hjulpet på vej af en tiltrængt sejr i seneste spillerunde.

Også salg til private - besøg os i gården

Oldboys 50+ spiller seværdig bold hver tirsdag. Deres spillerunder
afvikles som små stævner med 3 kampe pr gang og det er et koncept som giver en masse fine kampe.
Der gemmer sig rigtig meget glæde, energi og muligheder på de
forskellige hold i Gårslev og det er fedt at være en del af, så tøv
ikke med at gi et nap med, enten på banerne eller i kulissen.
GGF’s fodboldafdeling ønsker alle et godt EM, vi ses på
grønsværen.
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Gårslev fitness
”Medlemskab med fordele”
14.00-19.00

Gårslev fitness er en del af ”Fitness for alle kampagnen” som sætter fokus på at nedbryde de barrierer som mennesker med bevægelseshandicap ofte møder i fitnesscentrene.
Har du eller kender du en som har et bevægelseshandicap, og som
kunne tænke sig at prøve at træne i et fitnesscenter med højt til
loftet, en skøn stemning og hvor faciliteter er lavet så mennesker med og uden bevægelseshandicap - kan træne på lige fod, så har
vi et godt tilbud.
Fitness for alle kampagnen har tildelt os en opstartspulje og vi har
derfor mulighed for at tilbyde de første der henvender sig, et gratis
medlemskab af vores center i 6 måneder.
Eneste krav er at man er bevægelseshandicappet og er fyldt 15 år.
Lyder det som noget for dig, så kontakt os på mail:
kontakt@gårslevfitness.dk

FLEMMING

Vi glæder os til at høre fra dig 
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Sæsonafslutning for mandags
springholdene.
Efter en amputeret vintersæson, sluttede indendørssæsonen
mens Corona restriktionerne var på det højeste. Det betød, at vi
mødtes en dejlig aften sidst i april, hvor vi havde en anderledes
sæsonafslutning ude ved fodboldbanerne. Det der ikke var anderledes var, at det var nogle skønne børn, der dukkede op. Vi lavede nogle meget anderledes opgaver denne dag og sluttede af
med at spise lækker kage. Noget, som også var, som det plejer
var, at vi glemte at tage billeder af de lidt skøre poster med opgaver, som børnene skulle gennemføre, til gengæld huskede vi
dog at få taget et par fællesbilleder til sidst.
Trænerteamet vil takke børnene for den dejlige sæson vi – trods
alt - nåede at have sammen.
Til sidst vil vi opfordre til at nye forældre og andre voksne melder
sig som frivillige, da der efter denne sæson er en del udskiftning
på trænersiden.

Farvel og tak for denne sæson, vi ses til september :-)
Flere billeder fra afslutningen på side 17
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Corona eller ej, så blev der mulighed for, at springholdene kunne sige tak
for denne sæson om end lidt alternativt, men hyggeligt ser det ud.
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Tennissæsonen er skudt i gang
Trænerduoen, Benjamin og Sisell har iklædt
sig trænertøjet og er startet på årets tennistræning. Ved første træningsdag var der mødt
7 spille-lystne børn samt 3 kommende spillere
op, og de havde alle en god dag.
Spillerne havde god flair for spillet og gik aktivt og humørfyldt til opgaven med de forskellige øvelser.

Nuværende og kommende medlemmer.

2. træningsonsdag
silede regnen ned,
og træningen måtte desværre aflyses. Det var ærgerligt, men vi håber, I
alle, både nyankomne og I, der kom ved 1. træning, møder op igen de kommende
onsdage.
19

VVS Installatør
Michael S. Nielsen



Tlf. 20 64 38 94
Mail: erritsoblik@gmail.com





www.erritso-blikkenslageren.dk

Speciale
Ventilation
Tag & facade
Rustfrit stål
Blikkenslager

På Mørkholt Strand Camping kan du spille Adventure Minigolf
på 9 udfordrende huller.
Køller lejes i Informationen.
Lille kølle
15,00 kr. --- Stor kølle

35,00 kr.

Minigolf -battles (min. 5 personer)
Er I 5 personer eller mere, giver vi en is til vinderen.
morkholt.dk
7595 9122
20

Blomsterhuset . 75 86 60 81
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Gårslev Byfest 2021
Der var engang, at byfesten var lige ved at dø, men heldigvis fik vi
vendt skuden og fik efterhånden lavet et fornuftigt program, altså
hvis vi selv skal sige det. Vores motto var “Keep it simple”, men
alligevel fik vi en uge spækket med gode ting. Så da planlægningen af årets byfest 2020 gik i gang, havde vi mange ideer på programmet. Både gamle kendinge, men også helt nye tiltag. Desværre måtte vi sande, at Corona-pandemien, som med så meget
andet, også satte en kæp i hjulet på Byfesten. Vi måtte indse, at
den var aflyst. Men byfesten kunne ikke holdes helt nede, så kulturklubbens vandretur overlevede, og blev en markør for årets byfest.
Vi har løbende henover efteråret og vinteren holdt øje med udviklingen i pandemien, restriktioner mm. Vi er optimister, og håber
og tror på, at vi igen i år, kan få lov til at holde vores byfest omend i en lidt anden form, da vi skal være sikre på, at vi kan overholde myndighedernes anbefalinger mm. Vi er tilbage til mottoet
“Keep it simple” samtidig med, at vi gerne vil lave et program, der
rammer alle, unge som gamle.
Årets byfest har også holdt flyttedag. Det er stadig i uge 33 som
sædvanligt, men i år kommer det ikke til at være ved hallen. I år
foregår byfesten i skolegården, forhåbentlig kan dette være med
til at give en tryg og hyggelig ramme omkring vores byfest.
Vi kan på nuværende tidspunkt løfte sløret for, at der igen bliver
en gåtur, som efterhånden er den “gamle kending” på programmet. I løbet af ugen vil der også komme andre aktiviteter på programmet, men dem kan vi ikke fortælle mere om på nuværende
tidspunkt.
Som noget helt nyt, men alligevel lidt kendt, holder vi i år en familieaften fredag. Her er alle velkomne, og vi sørger for mad til hele
familien, ligesom der vil være flere forskellige festlige indslag.
Lørdagen står til gengæld i de voksnes tegn. Programmet starter
først på eftermiddagen, med spændende indslag og underholdning, og senere på aftenen vil der være musik.
Et af dagens indslag er Cafe GAK. Et arrangement der har været i
støbeskeen over flere år, som vi forhåbentlig får lov at føre ud i
livet i år. Her vil vores vært snakke med flere spændende personligheder fra Gårslev og omegn. Vi vil høre historier og anekdoter
fra deres liv, og sammen have en hyggelig eftermiddag.
Vi samarbejder selvfølgelig stadig med flere foreninger i byen, og
deres indslag vil være med til at præge årets byfest.
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Vi vil løbende opdatere vores facebookside, i takt med, at flere ting
kommer på programmet. Så følg endelig Gårslev Byfest på facebook.
Vi glæder os til at se, forhåbentlig, rigtig mange af jer til årets byfest.
Byfestudvalget

Per Voigt

AH Service
Hvidvareservice

22 38 27 60
ahservice@ahservice.dk
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Referat, GGF-hovedbestyrelsesmøde
12.5. 2021
Deltagere:

Afbud:

Badminton - Per Fjordside
Fitness – Lars Fogt Andersen
Fodbold – Niels Kristian Sørensen
Gymnastik/Volleyball –
Håndbold – Tonni Leth
Senioridræt – Henning Lysholm
Tennis – Bente Weibel
Kasserer – Morten Nielsen
Formand – Birgitte Buskov
Søren Sommer, Per Fjordside, Morten Nielsen, Morten Begtrup, Agnete Lyck,
Tonni Leth

GGF-Nyt – Hanne Berthelsen
Sognegården – Ejvind Marcussen
Støtteudvalget – Søren Sommer
Koord.udvalget – Agnete Lyck
Gårslevhallen – Arne Rahbek
Kommunikationsudvalget – Tonni
Leth

Dagsorden
1

Godkendelse af referat og dagsorden.

2

Nyt fra hovedbestyrelsen.

3

Planlægning af Generalforsamlingen, herunder
forslag til Dagsorden, så som evt. tilføjelser/ ændring
af navne på afdelingerne
forslag til vedtægtsændringer

Dato: Mandag den 7. kl. 19 i Hallen med tilmelding, da der bestilles
smørrebrød(Hanne bestiller)
( SU fredag den 3-6(tilmelding til Hannes mailadresse).Birgitte sørger for drikkevarer og småkager el. lign. Til kaffen.
Invitatationer sendes til medlemmerne via Conventus. Endvidere
opslag i GGF-nyt og opslag i brugsen og på facebook. til smørrebrød. offentliggøre alle 3 via mails fra Conventus.
Forslag til Generalforsamlingen, vedr. at hhv. Fitness/Parasport og
Gymnastik/Volley splittes op i flere udvalg.
4

Status og aftaler vedr. igangværende genåbingsplan/
Corona-restriktioner:
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Vestre Engvej 18, 7100 Vejle,
tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk

Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13
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Hallen er åben igen men det er besluttet, at der fortsat ikke
er muligt at bade, da det er svært at overholde reglerne for
afstande i omklædningsrummene. Hertil skal nævnes at vi
allerede nu har haft to besøg af landbetjenten for at besigtige om vi overholder corona-restriktionerne.
Fitnesscenteret er startet stille op i fastsatte tidsrum 3 hverdage og i weekenden. Der er en konstruktør eller anden fra
foreningen til stede under åbningen og tjekker coronapas,
som vi skal i henhold til seneste corona-restriktioner,
El-hockey holdet er startet op igen, dejligt.
Badminton har forsøgt at starte op, dog med sparsom deltagelse.
Herudover er det ikke ønsket at udvide den normale sæson.
5

Haltider 2021/2022 – status og fordeling: Der er indsendt ansøgning til kommunen om haltider. Hvis ansøgningen
godkendes, bliver de efterspurgte tider opfyldt.

6

Tiltag i udvalgene:

a.

Halbestyrelsen: (se ovenstående vedr. genåbning)
- Drøftelse af forpagter / Cafeen – annonce i GGF-nyt.
- Den udsatte åbningsfest for sponsorere vil blive planlagt
nærmere på næste bestyrelsesmøde

b

GGF-Nyt: Det drøftes hvordan, vi sikrer stof til bladet.

c

Sognegården: Lisbet og Jonna er på valg repræsenterer GGF –
jeg spørger dem.

d

Støtteudvalget: Afbud for Søren. Søren orienterede forinden
mødet om, at udvalget er i tvivl om hvorvidt det giver mening
at arrangere byfest banko i år….

e

Koordinationsudvalget:

f

Kommunikationsudvalget: Punkt vedr. udvalget og oprettelse af
hjemmeside, skal på senest til næstkommende møde.
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Tiltag i afdelingerne:

a

Badminton:

b

Fitness/parasport: (se ovenstående vedr. genåbning)

Hvid`s Fodpleje

Vi har fået henvendelser fra flere potentielt nye medlemmer på
trods af Corona.
El-hockey holdet er startet op igen, dejligt.
Vedr. ny parasports-gren med kørestolsbasket: Vi skal have
lavet en samarbejdsaftale med Hivo. Indtil videre har vi lånt 8
kørestole. Er også tilbudt medfinansering(50 %) fra Vejle kommune. Herudover skal der søges om fondsmidler mv.
Møde med Peter Tind fra Handicap-området og Lykke-ligaen og
Vejle svømmeklub samt to fra kommunen, for at få hjælp til at
finde ud hvordan og hvor vi tiltrækker personer med handicap
til vores center.
c

Fodbold:
Er startet godt op, ellers ikke noget nyt siden sidst.

d

Gymnastik/Volleyball:
Se punktet vedr. forslag til Generalforsamlingen.

forhandler Arcopedico Fodtøj.
Mangler du fodtøj, der passer netop
din fod, selvom du har knyster eller
andre problemer med fødderne,
så prøv Arcopedico fodtøj.
Ring for aftale 30 13 42 18,
så der er god tid til at prøve, se og
høre om det fantastiske fodtøj..

Arcopedico Sko. Since 1966
* Fodtøj til kloge fødder.

Sæsonafslutning men der er ved at blive arrangeret afslutning/
udvalgsmøde.
e

Håndbold:

f

Senioridræt:
Fortsætter med succesen med gåture om tirsdagen. Herudover
er Krolf startet.

g

Tennis:
Tennis er kommet godt i gang, og banerne blev klar til den 24.
april, selv om forårsvejret og frost i jorden drillede en del.
Nyt hegn er opsat.
Sponser-Skilt fra Brugsen er sat op
Levende hegn ved parkeringspladsen og mod Skolegade er klippet, og det sidste klippes til vinter,.
Tennistræning er startet op den 12.-5., med 7 børn, dejligt.
Vi håber, tennisafdelingen får mange nye medlemmer i år.
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Økonomi ved kassereren, herunder, status/
beslutninger vedr. tidl. aftaler om udsættelse af kontingenter – hvad gør vi nu, hvor vi har åbnet lidt for fitness ?
Bestyrelsens forslag: At vi får forlænget kontingentfrihed måneden ud, men så er det slut efterfølgende – og melde
dette ud.
Efterfølgende er forslaget vedtaget og meldt ud medlemmerne
via conventus.

9

Nyt fra Byfestudvalget, herunder hvordan forholder GGF
sig: Udvalget afholder møde den 25 -05-2021.

10 Kommende møde, herunder punkter til næste dagsorden: Der er ikke planlagt nyt møde udover Generalforsamlingen.
Evt.:
Den 19-05 2021 / Birgitte
Buskov Sørensen

GGF ønsker
alle en rigtig
god sommer
33

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20
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Breaking!!! Ti vindere i
denne måned!
Glem alt om, at coronaen er på retur og at vi kan komme ud at
rejse igen.
Glem, at børnene kan komme i skole og at vi andre atter kan gå
på arbejde.
Glem, at regeringen igen begynder at møde værdig modstand fra
oppositionen, efter næsten to års oplyst enevælde.
Alt dette vil hurtigt gå i glemmebogen.
Det juni 2021 vil blive husket for i fremtiden er nemlig, at det var
måneden, hvor der blev trukket hele 10 vindere i støtteforeningens
lotteri om 200 kroner!
Ikke kun 5, som i andre måneder.
Og du var der, da det skete! Husk at fortælle børnebørnene om
det!
Her er de så, de 10 vindertal, der vil gå over i historien:

277-350-87-400-119-115-361-198262-78
Tillykke til vinderne, som får direkte besked fra GGF’s kasserer.
Og så rigtig god sommer!

Vi ønsker alle læsere og annoncører en
rigtig god sommer med gode oplevelser.
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Tilbage i fitness-centret

Nu har vi den store glæde, at vi igen kan komme op i vores flotte fitnesscenter og få genopbygget kroppen efter en laaang pause :-)
Seniorerne fortsætter med de
ugentlige vandreture om tirsdagen og krolf om onsdagen

God sommertræning

Andre vælger at gå en tur i vores smukke natur
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90

TELEFON 75 86 10 55
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