Indkaldelse til Bestyrelsesmøde 1. december 2015
Rytterbakken 9, kld. Kl. 18.30
Fremmødt: Ivan, Henriette, Anders, Thomas, Dorthe,
Afbud: Malene, Brit,

Dagsorden:
Faste punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent: Anders
Valg af referent: Dorthe
Godkendelse af referat fra sidst 27.oktober 2015,
Hvordan går det på holdene? Veteran herrer, ingen tilmeldte, men nogen der træner. Anders tager
op på skolen på torsdag, - Det ser fint ud på holdene.
5. *Noget fra trænerne?
- Laura spørger til hendes rolle som træner repræsentant? Vi er enige om at trænerne skal have
en repræsentant som ikke er en fra bestyrelsen, repræsentanten behøver ikke være opsøgende
, men trænerne henvender sig selv hvis de har noget de ikke selv vil gå til bestyrelsen med.
- Jan; Må jeg benytte mig af Florin 2 timer om md. Frem til maj, mhp. Træner supervision. Ja det
må han gerne.
- Jan; Må jeg søge sponsor til Klubmesterskabet mhp. Betaling af drengenes disciplinmedaljer og
dommer omkostninger ca. kr. 1250,00 den 6. februar 2016 – Det må han gerne.
Nye punkter:
6. Nedsættelse af kørselsgodtgørelse fra 3,xx til 2,30 (Anders) Vi enes om at hvis den fra det

offentlige er sat ned, skal den også ned her hos os. Anders tjekker op på den eksakte pris
pr. km. Som den så sættes til.
7. Sportsgalle 23 Januar, hvem deltager, Ivan deltager ikke.
- Indstilling af gymnaster
- Indstilling af formand Vi indstiller nogen til hele baduljen.
Fra sidste møde:
8. TeamGym, konkurrencer og økonomi, hvad gør vi fremadrettet (Ivan) – Charlotte fremsender sine
dokumenter til bestyrelsen og vi diskuterer det igen på næste møde. Charlotte opretter event til
TeamGym konkurrencer. Hold 3 skal betale for hele deres konkurrence. Ivan kontakter Charlotte
igen.

Status på redskaber:
-

Den store gamle (orange/grønne) måtter er nu splittet ad i mange stykker, må jeg købe materiale til
at sy nyt betræk til skummet, så vi kan få 6 ”nye” mindre måtter af de gamle, inden skolen splitter
skummet helt ad? Vi må vente på at der kommer et svar fra kommunen, da Søs har sendt besked
til kommunen. Ivan har skrevet til Anders fra skolen vedr. træning i ferierne.

Status på:
-

-

GymWeekend, Henriette, Dorthe - Det var super godt.
Eurogym 2016 - Flybilletter er bestilt.
Gymnastikkens Hus/Dorthe (Søs) Vi har fået på plads der kan blive at Ivan foreslår at vi skal
have alle redskaber inkluderet i lejemålet. Det smarteste ville være hvis Jeudan køber alle vores
redskaber og står for alt inventar. Varme i gulvet, i områder hvor der ikke er måtter, idet
achilles problemer og skindebensbetændelse oftest kommer af kulde nedefra.
Tovholder på julestue, har vi styr på det? P.t er der 40 tilmeldte.
Årshjul, Vi enes om at vi til hver bestyrelsesmøde tager 30.min hvor vi i fællesskab flotter ind.
træning i ferierne på GU (Ivan). Se status på redskaber.
ekstra træning, Der skal afregnes de træner timer man normalt træner.

Evt.
En skal skrive til gymnasiet og høre om vi kan være de eneste der har ”nøgle” til redskabsrummet.
Der er ingen lys på Gymnasiet, - Kan vi spørger om der kan være lys i skolegården på gymnasiet.
Pumperne, ligger i skabet.
Nøglerne til graven, var væk i lørdags den 28. november - de blev fundet under en af bænkene.
Line for adgang til shop, for at oprette dragt til TeamGym.
Slagelse gymnastik forening 2000 medlemmer, 220 på TeamGym, Hvad gør vi forkert? Skal vi have flere
breddehold med fx spring for sjov? Og hvem skal have dem?
ATK - 5 klubber med idrætsgymnastik bliver certificeret den 10. december 2015.
Vi starter et kick off. hold op i januar mhp. Idrætsgymnastik L1

Hvilke punkter skal sendes til trænerne, markeres med *

Næste møde 11. januar 2016

