HGF Bestyrelsesmøde

07.01.2014

Fremmødt: Søs, Sisse, Ivan, Niels, Brit, Thomas, Dorthe, Henriette
Afbud: Birgitte, Laura, Bent

1. Valg af dirigent: Sisse
2. Skriver: Dorthe
3. Godkendelse af referat fra sidst, er sendt ud sammen med indkaldelsen – Niels har kommentarer til
referatet. Det ene er hvad gymnaster fra Idræt og TeamGym betaler i startgebyr. Gymnasterne betaler lige
nu kr. 50,00. – Vi beslutter at klubben giver kr. 50,00 pr. gymnast til hver konkurrence uanset om man er
TeamGym eller idrætsgymnast.
Kontaktforældre på TeamGyms adgang til hjemmesiden – Ivan kontakter kontaktforældrene, så der vælges
en af de 3 kontaktforældre.
4. Generalforsamling planlægges (dagsorden og indkaldelse er gjort klar, skal udsendes senest 14 dage før)
Hvis der er indkommende forslag til GF, mødes bestyrelsen kl. 18 på dagen for GF og drøfter disse.
5. Hvem genopstiller til GF: For nemheds skyld er spørgsmålet omformuleret, Hvem stiller ikke op til GF:
Laura, Birgitte, Niels
6. Pladsmangel til redskaber – Scenen inddrages til redskaber – Ingen børn må lege i redskaberne.
7. Kursus i idrætsskader (se længere nede) må Dorthe deltage? Det må hun gerne, kurset koster kr. 100,00
8. Opfølgning på julestue. Ingen strøm- svært at holde julestue og derfor også svært at lave evaluering.
9. Lille fryser – til fryseelementer når nogen kommer til skade. (Dorthe) Forslaget tages af bordet. Der skal
være fryseposer i salen.
10. Fiberbane. Der er kommet svar fra Helge, der vil sælge for kr. 75.000,00 (Laura) Vi afventer,
tilløbsstykke og afspringsmåtter er ikke med i prisen og skal købes ekstraordinært. Laura kommer med
noget indput.
11. Opfølgning på SFO og træning evt. ekstra hold. Evt. tøj – bestilles m.m. Vi starter et hold mere om
onsdagen som Dorthe tager sammen med Katrine. Holdet starter den 14. Januar 14
12. Eurogym. 16 piger skal med til denne evet. Halvdelen fra teamGym og halvdelen fra idrætsgym.
Kan det oprettes som hold, hvilket letter postgangen. Mail adr. ligger på eventen
Vil HGF betale for instruktørerne, det koster pt. Gymnasterne kr. 2.800,00 at deltage i 5 dage, hvorfor vi
ikke kræver betaling for holdets træning? Vi er ikke afvisende, søs laver et udkast til bestyrelsen.
13. Begynderkonkurrence 25. og 26. januar i Helsingør Hallen. Hvem hjælper? Sisse kommer, Brit og Ivan
vender tilbage.
14. Sportsgalla 25. januar 2014. kl. 19-24 Hvem deltager? Søs, deltager

15. Status på skolen: Balkon – Fredag skulle den gerne være færdig og klar til brug. (kl. 23.36 – har sendt
sms til Brit vedr. nøgle til balkonen, Brit vender tilbage med svar)
Ringeklokke – Brit tager sig af ringeklokken
Opslagstavle – er oppe og i brug. Dorthe har lavet plakat og sat op på opslagstavlen
vedr. alle konkurrencer og opvisninger, både for TeamGym og Idrætsgymnastik. Dorthe har lavet en plakat
med invitationen til SM-begynderkonkurrence i idrætsgymnastik 25. og 26. januar 2014.
16. Evt.
Henriette har fået ny mail adr. Henriette mail: reib.henriette@gmail.com
Ivan Spørger til om der kommer noget sommerlejer/gym-weekend, for de gymnaster der ikke skal til
Eurogym. Der kommer noget.
Søs spørger til saldo balancen der er sendt med i regnskabet. Bl.a. på brug af penge på trænere.
Søs vil gerne vide om holdenes budget holder, Niels og Søs har en længere snak herom, hvorefter

Næste møde er GF den 5. februar 2014
Kursus – Idrætsskader- Nej Tak!

