Bestyrelsesmøde 10. februar 2016
Rytterbakken 9, kld. Kl. 18.30
Fremmødt: Anders, Søs, Thomas, Dorthe kl. 19.00, Ivan 19.15. Henriette 19.30
Afbud: Brit,

Dagsorden:
Faste punkter:
•

Valg af dirigent - Anders

•

Valg af referent, Dorthe

•

Godkendelse af referat fra sidst 11. januar 2016 - JA

•

Hvordan går det på holdene? Jump4fun er der kommet en ekstra på. Raterne bliver justeret, så de
falder med 7,5% hver md. Rater er forfaldende. Ellers ser det fint ud med økonomien på holdene.
Vi mangler Level 1'er og Level 2'er gymnaster, men starter KIG-start hold op så hurtigt som muligt.

•

Noget fra trænerne
Jan: Vi vil på MIG holdet, spørge om vi fra næste sæson kan få Florin, som ”hjælpetræner” fast hver
onsdag. Lige nu er der 6 drenge tilmeldt holdet og 4 drenge til prøvetræning. Der skal være 6, helst
7 drenge på holdet så løber det lige rundt. Og der er ikke penge til transportudgifter. Jan kan ikke få
noget løn.
Rikke: Jeg har aftalt med Dorthe, at jeg overtager Jump4fun. Det er OK.
Dorthe: Årets fighter, årets gymnast. Sidste år kom der rigtig mange gode bud ind. derfor spørger
jeg bestyrelsen, kan man udvide med årets TeamGym gymnast, årets idrætsgymnast og beholde
årets gymnast til breddeholdene og årets fighter, ja som årets fighter til alle hold? Årets forældre
pris? Årets forældrepris er = ildsjælen. Vi enes om årets teamgymgymnast, Idrætsgymnast, fighter
og brede gymnsat.

Nye punkter:
•

Brits mail (se mail nedefor) Søs skiver til hende

•

Hamlet. Se mail neden for. eurogymholdet tager denne bog. Anders byder ind på 2 gode ruter.
Pengene for bøgerne går til eurogym turen.

•

Lillebror lodder, resten af teamgym og idrætsgym samt bredehold sælger lillebror og hvis
breddeholdene skal deltage i salget hvis de vil have del i pengene til redskaber.

•

MIG’erne og Florin – hvor meget kan Jan trække Florin ind, jf. spørgsmål på mail om Flo må komme
og træne ekstra på onsdag den 10, februar. Se punkt for trænere

•

Årets gymnast, Årets fighter, årets ildsjæl. Se nederst på siden. Dette forbliver en hemmelighed til
den 16. april. ☺

Fra sidste møde:
•

Laura træner: Hvordan afregnes de forskellige arrangementer:
Julestue: kr. 0
GymWeekend: planlægning kr. 250,00, træner kr. 150,00 – det er gymnasterne der betaler
omkostningerne i forbindelse med startgebyr
Kulturnat: kr.150,00 Vi enes om at der ikke afregnes løn
Forårsopvisning: kr. 0
Sommerlejer: planlægning kr. 250,00 træner 150,00 pr. dag – det er gymnasterne der betaler
omkostningerne i forbindelse med startgebyr.
Konkurrencer: træner kr. 250,00, dommere 500,00

•

Anders skulle regne på en ekstra træner på en ekstra træner på idrætsgym. Trin 4-8? Det har han
ikke gjort, men det gør han.

Status på:
•

Tovholder på forårsopvisning, Hallen er booket, flag bestilt, mikrofon, bilen er bestilt. Årets …
er sendt afsted. 3,5,7,9 10,15,20,25,30 års nåle/gaver– træner gaver. Navn på pokaler/nye
pokaler til de gl. årets… . Dorthe fortsætter som tovholder

•

Status på træning på GU i ferierne/Ivan/Søs Søs foreslår at vi træner alligevel Anders
porienterer at brikken ikke virker i ferierne. Søs Kontakter interbook vedr. vinterferien.

•

Status på Gymnastikkens hus/Søs Søs skal aftale nogle datoer med Jesper Lyngsø og Hans
Henrik Schmidt.

Eventuelt.
Fest på Gurrevejen den 24. februar, den er ikke afmeldt til gymnastikken. Vi kan ikke være der - søs tager
det med interbook igen. Meddelelsen fra skolen og Interbook, er kommet i løbet af eftermiddagen, hvorfor
der ikke er træning den 24. februar.
Træning i marts, hvor vi ikke kan være på Gymnasiet. Dorthe arrangerer nøgler til teamgym og Idrætsgym i
marts og april md.

Næste møde 15.marts 2016

