Indkaldelse,
HGF Bestyrelsesmøde, 18. august 2015 18.30 (efter ordinær GF)
Rytterbakken 9, kld.
Dagsorden:
•

Valg af dirigent, Ivan

•

Referent, Dorthe

•

Godkendelse af referat fra sidst møde 11. maj 2015, Godkendt

•

Noget fra trænerne?
Laura spørger, I øjeblikket dækker foreningen mit tog-ungdomskort fra Købehavn til gymnastik
i Helsingør. Ungdomskortet koster ca. 600 kr om måneden. Da min kæreste har egen bil, vil jeg
høre om det er i orden, at jeg fremover selv kan administrere dette transporttilskud (600 kr) alt
efter om jeg kører i bil eller i tog? Udgiften bliver altså ikke anderledes for foreningen. Vi enes om
at Laura regner ud hvor langt hun kan ”køre” på for de 609,00 og kommer med kilometer afregning
på dette.

Tanja og Thomas, spørger, hvilken rabat de vil få til deres børn, når de er trænere på TG? Vi
enes om at rabatten gives, på samme måde som ”føltrænerne” for.

•

Gymnastik weekend uge 44 hvem tager den? (tovholder) 31.10/01.11 –
haloween weekend, temaet er givet. – Dorthe og Henriette er tovholder

•

Kulturnat: Malene. (tovholder Malene og Brit) Bilen er reserveret. Vi er
tilmeldt, tilskud på kr. 500,00 til bil er givet fra kommunen. Malene tjekker op
på om vi er på Revelinen. Malene vil gerne have en ansvarlig træner som
tovholder på kulturnatten, hun skriver til træner repræsentanten om hjælp til
at plan lægge dette, + planlægning ag kørsel og slæbe redskaber. Thomas, har
kaffebod, kakao, telt m.m. Forældrene skal bage kage. Søs sender sidste års
program til Malene, mhp. hvem der køre redskaber frem og tilbage. Henriette
og Søs har et Jack-stik med hver. Thomas henter anlæg på skolen sammen
med Dorthe. Den ene højtaler skal laves inden. Henriette kontakter Saras far
mhp. rep. højtaler.

•

Plan for strategimødet 30, august 2015 – se oplæg fra Dorthe, - vi gennemgår
planen for strategimødet, og udsætter mødet. Ny dato fastsættes på næste
bestyrelsemøde.

•

Årshjulet, Hven salmer op efter Sisse? Ivan samler op.

•

Klublokale, istandsættelse, hvem samler op efter Anja? Thomas og Dorthe
idrætsgym. Level 4. Der må bruges max kr. 2000,00 til projektet.

•

Nye overtræksdragter – inden jul på shoppen

•

Møderække for efteråret. 22. September, 27. oktober, 01. december, 12.
januar 2016. møder af 2 timers. varighed.

•

Status på:
• Valdemarsdag 15. juni 2016 – vi har søgt om 2 flag, disse udleveres ved
valdemarsdag 15. juni 2016 hvor vi skal møde op med en kæmpe flok
gymnaster hvis vi kommer i betragtning til fanerne

•

evt.
• Ivan spørger til, en ansvarlig træner pr. hold, til 95,00 pr. time.
Hjælpetrænere til kr. 65,00 pr. time, føl kr. 35, pr. time. En hjælpetræner +
en ansvarlig kan dele deres løn således at de for kr. 80,00 pr. time.
• Ivan spørger til de kr. 65.000, hvor meget vi mangler, søs regner lige på
det. Det tages op på næste møde.
• Banen på Borupgård skolen, kommer den på Gurrevejen – Ja det skal den.
• Evaluering på tingene hen af vejen, for sæsonplanlægningen
• Strategimødet, skal også indeholde de 6 uger hvor vi ikke har noget sted at
være.

