Referat til trænerne fra
Bestyrelsesmøde 11. januar 2016
Rytterbakken 9, kld. Kl. 18.30
Fremmødt: Søs, Thomas, Henriette, Dorthe
Afbud: Ivan, Anders, Brit?

Dagsorden:
Faste punkter:
1.

Valg af dirigent - Thomas

2. Valg af referent - Søs
3. Godkendelse af referat fra sidst 01. december 2015 - godkendt
4. Hvordan går det på holdene?
Idrætsgym har bedt kassereren om at se på økonomien ifht. at få en ekstra tæner.
Vi vil gerne starte et nyt KIG-hold trin 1. Må der sættes annonce i avisen. Søs og Henriette prøver at
skrive en artikel til dagbladet med opstart af nye hold. Henriette sender noget om TG til Søs søndag d.
17/1.
TG er ved at ryste posen, da deres hold er er meget små og de er meget sårbare når de kun er ca. 8 på
hvert hold. De ved endnu ikke hvor det ender. Bundniveauet er ikke højt nok til at få top-placeringer.
Søs er mere opmærksom på SA og Jose – er der ting vi kan gøre for dem.
5.

Tidsregistrering fra Kassereren

Vi stammer om afkrydsning. Line får adgang til jr. Da hun har ansvaret for afkrydsning om mandagen.
Anders har ingen intentioner om at skælde ud, men vil bare gerne have at der krydses af efter hver
træning, så man til enhver tid kan se hvor mange penge vi skylder i ”løn”.
Søs skriver ud til trænerne on at stramme op. Jeg gør opmærksom på at proceduren er at Anders
skriver ud hvis der er uoverensstemmelser med afregningen og det registrerede. Dette gælder alle.

-

6.
Noget fra trænerne?
Laura: Er det muligt, at bestyrelsen kan lave en oversigt til trænerne over præcis hvilke
arrangementer man får honorar ved, samt hvor meget man får? Der er ofte er stor forvirring omkring
dette, og især også for nye trænere. Det ville evt. være godt, hvis den lå på hjemmesidens intranet, så
den ikke bliver væk i folks mailboks, og man hele kan gå ind og slå op i den, når man bliver i tvivl.
Dorthe laver en oversigt – hun finder de relevante oplysninger i gamle referater.

Vi gennemgår det hele igen både lønninger til de unge og hvad man får honorar for.
Oversigt kommer herefter.

•

Line: Tøj til trænerne på TeamGym, det er obligatorisk at trænerne har ens tøj på ved
konkurrencen. Har de ikke det, er der fradrag på gymnasternes fremførelse. Kan der bevilges tøj?
Vi fik lov til at købe noget for noget tid siden.

Der er 8 trænere der mangler tøj. Dette skal der findes en løsning til. Vi må regne på hvad det
koster at give TG-trænerne et sæt tøj. Evt. Tiro bukser, t-Shirt og evt en anden jekke. Dog skal
alle træner herfter have det samme?? Næste konkurrence er 12.13. marts.
Bevillingen fra før sidste Eurogym kan ikke rigtig gives
•

Simon: Se mail
Der er plads i hallen lørdag eftermiddag – har dette interesse? I må meget gerne træne 12.3014.00 eller frem til kl. 17??
Lige nu kan vi ikke stille meget op omkring Gurrevejen, men vi arbejder hele tiden på bedre
vilkår.

Nye punkter:
7.
Når nu tilskuddet fra kommunen til TG gymnaster går tilbage til gymnasterne ved at det
dækker deres udgift ved konkurrencerne, skal der så oprettes en event, hvor gymnasterne betaler
trænernes løn ved konkurrencerne – eller skal det være en udgift for foreningen og de øvrige
gymnaster i foreningen? /Søs og Dorthe
Tilskuddet tilfalder foreningen, pengene går tilbage til gymnasterne ved at de ikke bliver opkrævet for
trænernes ”løn”. Tilskuddet trækkes ikke fra gymnasternes næste konkurrencegebyr.

8.
Må jeg sætte en annonce i avisen for KIG-start af idrætsgymnastikhold? Se annonce på
mødet?
Se punkt 4.
9.
Ny møderække. Frem til ultimo maj
10/2-16 - 15/3-16 - 6/4-16 - 18/5-16

10.

Mail Laura: ang tidsregistrering

Se punkt 5

Fra sidste møde:

Status på:
•

Evaluering på julestue - Det gik sgu fint:o)

•

Tovholder på forårsopvisning, Hallen er booket. 16. april 2016
Dorthe er tovholder på selve arrangementet i hallen. Dorthe skriver til trænerne, frivillige,
bestille lastbil, koordinere forældre til at slæbe.

•

Eurogym 2016
Laura har søgt om at lave gallaopvisning,

•

Status på træning på GU i ferierne/Ivan
Overgår til næste møde, da Ivan er fraværende
•

Må vi lave ”nye”måtter af den store måtte på GU? /Dorthe
Dorthe må højst bruge 700 kr. på projekt ”måtte”

Evt.
Søs: Undersøg terminsprøver hvor og hvornår, hvad træner vi i i stedet??
Henriette: Microsponsorater fra forældre til et enkelt hold: det er ok.
Søs: Skriv ud igen om klublivDanmark

