GISK er i fuld gang.
Bestyrelsen i Give Idræts, - Sundheds- og Kulturcenter (GISK) har afholdt det første møde og har nu
konstitueret sig med Michael Egsgaard som formand og Jacob Egebjerg som næstformand. Bestyrelsen har
overtaget opgaven med den videre udvikling af GISK efter et meget gennemarbejdet og professionelt
oplæg fra den tidligere nedsatte styregruppe. For at bestyrelsen bliver fuldtallig, mangler der en
repræsentant fra skolerne, så samarbejdet på tværs af skole og fritid kan forsætte.
Efter den stiftende generalforsamling af GISK, har styregruppen haft et møde med formændene for HK Give
Fremad og Erhvervsklubben HK Give Fremad, hvor styregruppen svarede tilfredstillende på alle spørgsmål.
Samt fremlagt fyldestgørende dokumentation på styregruppens arbejde.
Styregruppen har afsluttet deres arbejde og det er med fuld opbakning fra de lokale foreninger, at
bestyrelsen i GISK nu kan arbejde målrettet for et godt fællesskab i Gives nye Idræts- Sundheds- og
Kulturcenter.
Allerede med på budgettet.
De nylige budgetforhandlinger i Vejle Kommune faldt positivt ud for Give og GISK. Der er nu afsat et beløb
til det videre arbejde med Visionsplanen. Det er meget positivt for GISK, at styregruppens ansøgning kom
med på budgettet for 2018. Bestyrelsen tager nu fat på det videre arbejde med visionsmappen og der skal
naturligvis allerede nu arbejdes på en ny budgetansøgning til 2019.
På besøg i selvstyret.
På baggrund af at GISK skal udvikles som et selvstyrende lokalt kraftcenter for idræt, kultur og events har
bestyrelse allerede besøgt selvstyrehallerne i Vinding og Nr. Åby for at få et indblik i driften af netop den
type centre. Der blev indhentet meget nyttig viden, som kan tages med hjem til Give og samtidig var det
interessant at møde de personer, som i dag driver de to steder med succes.
Travlt efterår mod fælles mål
Da GISK 1.1.2018 får overdraget selvstyret af de to haller i Give, Ikær- og Søndermarkshallen er der en del
praktiske og administrative opgaver, som kræver hurtig og effektiv behandling i samarbejde med Vejle
Kommune. Rent praktisk afsluttes renovering af omklædningsfaciliteterne i Ikærhallen i første uge af
oktober og bestyrelsen håber, at de daglige brugere og aktive gæster tager godt imod de første synlige tegn
på ”det nye GISK”.
Bestyrelsen i GISK ;
Michael Egsgaard, formand
Jacob Egebjerg, næstformand
Jørgen Lundsgaard, sekretær
Peter Madsen
Morten Eriksen
Linda Høgh

