Bestyrelsesmøde 7. januar 2015 kl. 18.30
Fremmødt: Brit, Thomas, Ivan, Anders, Henriette, Sisse, Søs, Dorthe, Anne-Mette,
Birgitte
Afbud: Anja, Malene, Stine
• Valg af dirigent, Ivan
• Valg af referent, Dorthe
• Godkendelse af referat fra 19. november 2014, OK.
• Jump4you (Ivan) – Egen betaling 700, kommunen betaler 1300,00. 3 gange årligt
træner kursus, efter 2 år, kan instruktøren kalde sig jump4fun-instruktør.
Kontakten i kommunen, finder Ivan ud af, svømme klubben er også i gang. Vi skal
kigge bredt efter en træner – Ivan fortsætter dialogen med DGF. Vi skal bare
finde en instruktør.
• Magasinet Gymnasten vil gerne være sponserer (Dorthe) Dorthe arbejder
viderer på det.
• Noget fra trænerne?
Camilla R/Dorthe:
Kan vi få lov at få 2 fidusbamse pokal en til level 4 pigerne og en til MIG’erne
Fidusbamse pokalen er til den gymnast der har fået fidusbamsen med hjem flest
gange i løbet af året. Den deles ud til afslutningen. Det er gymnasterne og
trænerne der sammen stemmer om hvem der skal have fidusbamsen med hjem
efter hver træning, Her spiller alle faktorer ind, koncentration, humør,
motivation, hjælpsomhed osv. Det er vedtaget. Dorthe finder på et bedre navn.
• Forårsopvisning 2/5- lortedag, men bare ærgerligt. Kort opvisning, de dygtige
hold opviser under maden?? Kommer folk?? Jens Møller skal inviteres, Vi
arbejder videre på Søs forslag
Besluttet på mødet 19. november skal der nedsættes et forårsopvisnings udvalg.
Søs, Dorthe og Anne-Mette.
• ATK - certificeringen skal gennemgås, og der skal laves tidsplan for de
forskellige parametre. Der skal tilknyttes ansvarlige og rammerne skal udstikkes.

(Hvem kan tage hvilke beslutninger undervejs). Der skal sættes god tid af til det.
Da vi ikke har mulighed for permanente redskaber fremme, kan vi ikke gå efter
Eliteserteficering, men må gå efter TalentSerteficering. Forældresamarbejde,
Faciliteter. ATK-drejebogen fremlægges for bestyrelsen, Bestyrelsen
tilkendegiver at ATK-projektet kan fortsætte og at ATK-projektet ikke behøver at
spørge bestyrelsen ”om lov” – Så længe ATK-projektet ikke træffer økonomisk
uansvarlige beslutninger. Søs kontakter Ivan som hun plejer, når hun er i tvivl om
noget.
• Orientering om:
Orientering om gymnasiehal (HG Hallen) Søs orienterer om HG-hallen, Søs mener
at kommunen vil strække sig langt for at tilgodese vores behov. Men der er
mange der gerne vil ind i Hallen. Der træffes beslutning den 15. Januar 2015 på
dagsordenen til byrådsmødet. Hvis HG-hallen går i vasken, må vi i dialog om hvad
vi gør, fordi situationen i Hallen er uholdbar for TeamGym.
Balkonen på GU kan nu låses af med U-nøglen. Balkon-muligheden diskuteres
igen. Vi kan ikke få et skriftligt svar på om vi må have vores ting stående på
balkonnen, så vi kan bruge den til møder. Vi kontakter Servicebutikken og beder
dem bringe lokalet på vapnagaard tilbage i egnet stand.
• evt.
Hvad gør vi ved de børn, hvor der ikke bliver betalt kontingent.
Man kan ikke deltage i konkurrence, hvis man ikke har betalt konkurrencegebyr.
Man behøver ikke have dankort for at være medlem, for der kan godt sendes en
faktura.
Der er sendt mail ud til et TeamGym hold om at der er for få gymnaster på det
ene hold, og at trænerne skal skiftes til at komme på holdet. Henriette påpeger
at denne type mail, bør sendes til Henriette, Line og Laura først, så de kan nå og
tale med trænerne inden de ”fyres”
•

Status på

Status på TeamGym- konkurrencen 2016 (Malene) Vi skal være hurtige til at booke
Hallerne. Jeg har gjort lidt indledende undersøgelser. Det er for sent for 2016, da
ansøgning skulle have været indleveret den 1.10.2014 jf.DGF
hjemmeside Ansøgningsfrist for værtsforeninger til konkurrencerne 2016 er d. 01/10

2014. Men det kunne være et punkt til næste gang, hvor vi kan drøfte, hvilket
mesterskab vi kunne ansøge om, indledende DM mesterskab Micro, mini , junior?.
Om Helsingør hallen kan rumme arrangementet? Har vi de frivillige der skal til at
lave et sådan arrangement. Jeg har talt med hallen og der er plads i foråret 2017 - og
vi er i god tid.... . Punktet tages op på næste møde
• Status på redskaber (Thomas/Dorthe) Thomas prøver at lave den blå måtte,
Dorthe aftaler med Henriette at Idrætsgymnastikken kan låne basiclinemåtten og den gule bom måtte den 31. januar 2015 og 28. februar 2015
• Status på juleskrab (Ivan/Anders) Der er gået ca 24.000 ind på den. Der skal
bestille 2000 stk. næste år
• Status på Julestuen? Overskud/underskud – overskud ca 3000 i overskud på
det der er solgt dertil kommer selve eventen
Status på opvisningen i Bycenteret – Super godt det var en succes. Vagtmanden
var sur, fordi vi glemte en forlængerledning
• Status på begynder konkurrencen 31. januar/1. februar 2015 – er der 2 der
kan sælge programmer? Vi skal have fat i forældrene, der er ingen i
bestyrelsen der kan den dag.
• Status på Brits arm og opvisningsholdet? (Brit) Brit ved mere i morgen, Camilla
R fortsætter med til ultimo januar 2015
• Sidemåtter til fiberbanen, var der gratis måtter hos Thomas fra (Eurogym)?
Nej vi har ikke kontaktet Thomas. Af hensyn til pladsen i salen. Det vil nok ikke
være populært at stille flere måtter i Hallen
Næste møde:
4. februar 2015 Henriette kommer ikke.
4. marts 2015
8. april 2015

