Referat, HGF Bestyrelsesmøde, 11. maj 2015
Rytterbakken 9, kld. Kl. 18.30
Fremmødt: Anders, Thomas, Anja, Søs, Brit, Dorthe, Sisse, Henriette (19.00),
Malene, Anne-Mette
Afbud: Ivan,
Dagsorden
• Dirigent - Sisse
• Referent - Dorthe
• Godkendelse af referat fra 8. april 2015 - Godkendt
• Jump4fun, Caroline Andersen DGI, 18.40-19.10, opstart juni 2015 - Caroline
fra DGI fortæller om konceptet, og om at det ikke kun er for overvægtige
børn, men andre som har det svært på andre punkter også kan være med. Der
stilles spørgsmål til Caroline omkring økonomien Barnets egen betaling er kr.
700 – der ydes tilskud fra DGI/kommunen på kr. 1.300 og der kan søges fripas,
Til hvordan vi må annoncerer holdet på hjemmesiden. Hvordan børnene
henvises til holdet. - holdet starter op 2. juni tirsdag kl. 18-19 og søndag kl.
11-12. Annemette overvejer at gå med på holdet som træner.
• Evaluering af jubilæums Forårsopvisning. – Alle roser arrangementet og at vi
alle ønsker at være i den store hal igen, der var god plads
• Fastsættelse af dato for forårsopvisning 2016 – lørdag den 16. april 2016 –
Dorthe Booker Helsingør Hallen, Hal 1.
• Dato for GF – tirsdag den 18. august 2015
Hvem stiller op hvem går af? (Bordet rundt): Søs – overvejer at gå af – men
hvis der kan laves aftaler om aflastning, vil hun måske gerne fortsætte
Brit – Vil gerne fortsætte: Dorthe – Bliver: Sisse – fortsætter: Malene –
fortsætter: Anne-Mette – fortsætter: Anders Fortsætter: Thomas
Fortsætter.

• Kulturnat, telt, kakao, kage m.m. – Malene og Brit tager sig af dette. Malene
kontakter kommunen og laver et års-hjul til Sisse
• Sæsonen 2015/16
• Fuldtidstræner, vi arbejder i Ukraine, på højtryk (Dorthe) Dorthe Arbejder
videre
• Sale næste sæson? Evt. på RØ? – Der arbejdes på at vi alle kommer på
GYM og GU. Der er skrevet til kommunen vedr. problemer med alarm,
pedel og aflysninger. Alt skal flyttes på gymnasiet i sommerferien.
• Kontingent fastsættelse/enhedspris på 1 times gym (Ivan) – Anders laver
en oversigt over hvilke hold der har hvilke udgifter/indtægter – den
kommer ud på mail, og så diskuterer vi den på mail.
• Punkt fra sidste møde: Skal ansvarlige træneres børn gå gratis til gym?
(der skal stemmes) Det vedtages – alle fremmødte stemmer for.
• Breddehold betaler up front (Anders) – Det er vedtaget – Der kan ikke
refunderes.
• Cheerleader, Turhold, Ungdomshold, Senior daghold : Brit kontakter FCH
Daimonds. Turhold til Pragh i 2016 de store teamgym og idræspiger + en
anden gruppe evt. med drenge, Ungdomsholdet har vi men vi mangler en
træner. Senior daghold Dorthe har til 1. juni til at finde et koncept.
• Punkt fra sidste møde: Hvad skal der ske med klublokalet? Vi skriver ud til
forældrene at vi skal bruge 5-7 mand til at sætte klublokalet i stand. Anja
er tovholder på projekt.
• Dato for Strategimøde vedr. nye målsætninger/strategier m.m.
30. august 2015 kl. 11.00
•

Teamgym – konkurrencer 2017 – hvem er tovholder: Malene fortsætter

•

Velcro samler + kæde med tilbehør til bensvingshest (Dorthe) Anders bestiller
velcro samler og Dorthe må købe kæde til bensvingshest. Anders siger at så
små anskaffelser ikke skal op på bestyrelsesmøde en anden gang.

•

Valdemarsdag – 15. juni optog igennem byen: Brit Er tovholder på projektet
og høre Danmarks Samfundet om vi kan få en fane mere.

•

Lillebror lodder, der er glemt 4 stk. i omklædningsrummet og forsvundet. Vi
tager den fra kassen – det er for lille en sag ti at den skal op på
bestyrelsesmøde.

• Status på:
• Årshjul (Sisse) Der er kommet noget fra Sofie vedr. kulturnat
• evt.
Nordsjælland Håndbold har kontaktet os om vi vil være med i Opvisning når
der skal spilles liga-bold, Søs og Henriette er på.

Plan for hvordan redskaberne står i redskabsrummet på GYM– Brit laminerer i
A3 Henriette, Søs og Dorthe mødes på GYM den 21. maj og finder en opstilling
og tager billeder.
Artikel til avisen vedr. drengenes DM

Næste møde: 18. august efter GF, som vi plejer her fastsætter vi efterårets
møderække

Tak for i år og god sommer

