Bestyrelsesmøde 15. marts 2016
Rytterbakken 9, kld. Kl. 18.30

Fremmødt: Dorthe. Ivan (ca kl. 19.00), Anders, Søs, Thomas, Henriette (ca 19.45)
Afbud: Brit,

Dagsorden:
Faste punkter:
1.
Valg af dirigent Anders
2.
Valg af referent.- Dorthe
3.
Godkendelse af referat fra sidst 10. februar 2016 - Godkendt
4.
Fra Kassereren; Indkøb af holddragter. Søs tager slåskampen med de 3 gymnaster fra
idrætsgym der mangler at betale, Henriette vil lægge ud for de 2 ekstra dragter. Anders mener at
klubben skal kunne ligge ud. Vi enes om at der godt kan ligge 2 dragter i klubben i en
mellemstørrelse til konkurrence holdene, og det er vigtigt at så snart dragten er udleveret, at
gymnasten betaler og at træneren giver kasseren besked om at pengene skal hæves.
5.
Hvordan går det på holdene? Det ser fortsat godt ud økonomisk. ”Fagligt” går det rigtigt
godt på IG-siden, vi har aldrig haft så højt niveau, MEN vi mangler kvalificerede trænere. Og vi har
ikke nogle begynder gymnaster. TeamGym mangler gymnaster og specielt store gymnaster.
6.
Noget fra trænerne:

7.
Jan: Vi var til SM i lørdags, vi klarede os rigtig godt. Der var 5 drenge tilmeldt, et
afbud og 6 medaljer, 1 all round og 5 disciplin medaljer. Må jeg få Florin til at komme
onsdag den 16. marts, 23. marts, 30.marts, 6. april., 13. april, 20. april, 27. april, 4 maj og
18. maj = udgift på kr.3300,00. (Der er nu 9 drenge tilmeldt holdet og en på prøvetræning.)
Jeg ønsker fortsat ikke løn. Der er DM den 21. maj 2016 i Århus vi vil gerne klare os lige så
godt som ved SM.- Jan kan få Florin til onsdagstræningerne frem til den 18. maj.
Nye punkter:
8.
Clumeo,”Dit, mit og alles klubhus”/anders, Anders undersøger noget mere om Clumeo
9.
Sæsonplanlægning/søs – Salene er booket. Der er hørt fra alle trænere på nær Josephine.
Henrik vil gerne i hallen, men det kan ikke lade sig gøre, de er tidligere blevet tilbudt lørdag
eftermiddag. Der er en far der gerne vil med ind over MIG’erne og en mor der gerne vil have et
børnehold, ellers har stort set alle trænere afleveret deres ønsker for næste sæson.
10. Sommerferieaktiviteter/anders – det vil vi gerne have – det skal sendes ud til trænerne. –
deadline 31. 3. 16. – Dorthe videresender til trænerne.
11. Med hvad honoreres trænerne pr. time ”løn”/ivan – Skal vi fortsætte på samme måde eller
skal vi gen-tænke det? Skal det aldersdeles? Fast ansvarlig løn, bonus løn til de trænere der yder
noget ekstra. – VI arbejder videre med det på næste møde, der skal tænkes nogle flere tanker.
Henriette Dorthe og Søs laver et løn oplæg til at arbejde videre med for deres hold
12. Dato for gennemgang/opdatering af redskaber, jf. ATK – Thomas og Dorthe, Har TG nogle
rapperations bemærkninger til deres redskaber?/dorthe Alle idrætsgymredskaber er gennemgået
på gymnasiet i uge 7. Vi mangler gurrrevejen, og vii vil gerne bede om hjul på den nye barre og nye
hjul på den gamle barre – de er firkantede. TeamGym mangler fødder til stålplintene - skal bestilles
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og sættes på – der mangler skruer til de blå fødder til trampolinen. Der mangler en velcrosamler,
der er et hjul på den store pegasus der ikke virker, der er et hjul på den ene trampolin gummiet
ruller af.
Status på:
13. Tovholder på forårsopvisning. – jeg skal bruge en speaker til at præsenterer holdene – hvem
vil gerne, Ivan? /dorthe Søs har styr på pokaler og nåle. Ivan speaker til forårspåvisningen. Dorthe
opretter event til forårsopvisningen – kr. 25,00
14. Hamlet bøger: Så snart der kommer noget fra kommunen, melder Anders det ud.
15. Status på Flytningen og returflytningen 29. marts . – bil er bestilt. Hvad med teamgym
maj/juni, hvor flytter de hen?/søs Hvem køre bilen? Anders! Søs prøver Snekkerstenhallen til
TeamGym i maj/juni md. Søs forklarer hvorfor vi ikke fortsat kan være på GU i hallen. GU skal laves
om til indskolingsskole og alle disponible rum inddrages til bl.a. SFO.
16. Status på Gymnastikkens Hus/Søs. Vores præsentation er videregivet til Jesper Lyngsø, som
vi høre fra. Der er skrevet til Jeudan (Hannah) hvor vi har orienteret om at vi har første møde hos
kommunen, vi afventer næste møde. – Søs kontakter Jesper Lyngsø.
Eventuelt.
17. Lillebror lodder: 10 pap-ark til Dorthe, Søs og Henriette, 30 lodder på hvert ark. Pengene
retur den 30. maj 2016
18. Henriette spørger til lønnen, i flytte perioden, de kan ikke finde ud af det på TG, fordi der
ikke er noget der er som det plejer. Anders mener ikke det bliver et problem, hvis lønudgiften ikke
overstiger det de plejer at bruge.
Næste møde; 6. april 2016
18. maj 2016 – umiddelbart sidste møde i sæsonen, GF skal med i overvejelserne

