Bestyrelsesmøde 17. maj 2016
Rytterbakken 9, kld. Kl. 18.00

Fremmødt: Dorthe, Thomas, Søs, Anders, Henriette, Ivan
Afbud: Brit

Dagsorden:
Faste punkter:
1. Valg af Dirigent. Ivan
2. Valg af referent Dorthe
3. Godkendelse af referat fra sidst 6. april 2016 Godkendt
4. Kassereren har ordet;
Afregninger Josefine Bilag 3 Hvis vi er sikre på at hun ikke har fået sine penge, så synes Henriette at
hun skal have dem. Der ud over kan siges at der er forældre der oplyser der har været mange
aflysninger, som ikke er blevet erstattet. – Vi tilbyder derfor dette hold at de kan komme og træne
med TG om – Henriette bestemmer selv hvilken dag mandag/onsdag de kan komme.
Lines afregning bruges som eksempel Bilag 4 Anders foreslår en form for afkrydsning end den der
er p.t. Fx en oversigt der bliver hængt op i hallen, hvor trænerne krydser af på. – Vi enes om en ny
måde at gøre det på.
Sarah Trin 3 - bilag 1, Vi tilbage betaler sidste kvartal.
5. Hvordan går det på holdene? Anders beder IG om at vi informerer når vi flytter gymnaster fra et
level til et andet level.
6. Noget fra trænerne: Simon: Se mail kopieret ind efter evt. Simon savner svar på sine spørgsmål,
mener ikke at det svar han fik fra referater svare på hans spørgsmål., mødeindkalder har efter
bedste evne forsøgt at svare på spørgsmålene med rød – se om svar kan bruges, supl. med
bemærkninger hvis du har nogle. De grønne er ikke besvaret, hvorfor jeg beder om hjælp til disse
svar Bilag 20 Dorthe Sender mailen med røde/grønne svar til Simon
Jan: Glæder der de samme regler for MIG-træner som for TG- og KIG-trænere – med afregning kr.
250,00 i forbindelse med konkurrencer? - Ja, det gør der.
Camilla M og Dorthe: Afregning af dommere/trænere halve og hele dage. Er det bestyrelsen eller
KIG-trænerne der skal bestemme dette? Man kan ikke tage af sted halve dage – Det er aktiviteten,
ikke timer.

Nye punkter:
7. Mange hold på samme hal-tid i næste sæson, Søs mail. – Søs understreger at vi fra næste sæson er
en hvor vi bliver mange hold i salen, hvorfor vi bliver nød til at vise hensyn.
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I sæson planen fremgår en fuldtidstræner med 21 timer, vi tænker ikke han skal ansættes af
foreningen, men at han skal være selvstændig. Dvs, han har mulighed for også at tage timer på
skolerne, som underviser. Vi diskuterer søs afregnings oplæg, vi regner frem og tilbage. Anders, søs,
Ivan, Dorthe synes Søs oplæg er godt. Men det skal udspecificeres over for alle de ansvarlige
trænere, med hvilke arbejdsopgaver der er i den ansvarlige titel. Trin 1-3 = 1 ansvarlig træner, Trin
4-6 = 1 ansvarlig træner, ATK-elite+trin 7-9 = 1 ansvarlig træner. TG junior = 1 ansvarlig træner, TG
mini = 1 ansvarlig træner, TGmicro = 1 ansvarlig træner. TGU10/U13 = 1 ansvarlig træner. Er man
ansvarlig for fx 4-6, kan man også være ansvarlig træner for fx trin 1-3 dette udløser 2 x 5000 i
bonus. Vi er alle enige i, at vi prøver Søs afregningsmodel i næste sæson.
Vi gennemgår kontingenterne, ivan spørger ind til kontingenterne, Søs siger at nogle af holdene er
i regnet den polske træner. Vi taler om at de 240.000 i afregning til polsk træner, nok er højt sat.
Kontingentet er sat med lidt mindre gymnaster end i år, Ivan mener at vi skal være knivskarpe, når
holdene kommer i gang, og vi skal give håndslag på at vi arbejder meget på at løfte der hvor der
mangler på holdene/skære i trænerbesætningen.
8. GF onsdag den 24. august 2016, 32. sæson. På valg er:
Anders – Tager 2 år mere
Ivan – tager 2 år mere
Henriette – Tager 2 år mere
Brit – Tager 2 år mere
Dorthe Foreslår at, vi ændre i proceduren for af regnskabet ved GF, således at det er bestyrelsen
der inden GF godkender regnskabet, og at regnskabet fremlægges til GF – dvs. der skal ikke
stemmes om regnskabet ved GF. jf. foreningshåndbogen. En fordel kan være at vi kender resultatet
og kan bestille redskaber o.lig. Inden sommerferien, så de evt. kan være i hus ved sæsonstart.
Forslaget forkastes.
Ivan foreslår at vi mødes ugen før, GF. Torsdag den 18. august

Punkter fra sidst:
9. Sæsonplanlægning/søs Se punkt 7
9a. Mail fra søs, bilag 6 Se punkt 7
10. Med hvad honoreres trænerne pr. time ”løn” – vi skal afslutte dette, så vi har noget at fortælle
trænerne . er det aktuelt, jf. mail fra søs bilag 6 se punkt 7
11. Træner fra Polen – der er kommet en ansøgning – Slawka har skrevet med ham – det ser godt ud.
Bilag 5 – Dorthe går videre med Polsk træner, Slawka er ude nu – Tusind Tak for hjælpen
21 timer om ugen, det er ca 91 timer om måneden, 10 måneder om året, af 200,00 kr i timen. Hvad
er tanken om ferie.
12. Praktikant fra Portugal/ Søs har talt med hende , Beta bliver tilknyttet level 1-2, Dorthe bliver
ansvarlig for hende.
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13. Forårsopvisningen 2016/2017 – vi afventer kalender fra UIG dato for næste år, Helsingør Hallen skal
bestilles allerede nu. Forårsopvisningen skal ligge den 25. maj 2017 (kristihimmelfartsdag)
Status på:
14. Status på Gymnastikkens hus/søs. Oplæget fra Jeudan skal sendes til kommunen.
15. Flytning den 18. maj, TG bliver på GYM i gl. pige/drenge sal, IG flytter til GU i Pige/drenge sal
retur den 6. juni?
Evaluering af:
16. Forårsopvisning. Er der noget der skal rettes i drejebogen?
Der skal annonce/indlæg i HD ugen før opvisningen, så eventielt interesserede kan komme og se
opvisningen. Hvis ikke HD kommer til opvisningen, skal vi selv sætte noget i avisen.
Eventuelt.
Lillebror lodder – Ivan skal have de overskydende lodder, der er estimeret solgt 800,00 af kr. 8,50, pr lod,
penge til Anders.
Jump4fun: Anders har ikke forstået at vi skulle svare på den mail, søs har sendt rundt. Søs gennemgår
retningslinjerne for aftalen med Jump4fun, Den eneste der har en adm. rolle i dette, er Rikke, der er
holdets træner.
GF: Henriette fortæller at der i de gode gamle dage, var aftensmad til de fremmødte, dette kræver
tilmelding til GF og vil måske få nogle til at komme til GF. Søs Booker skolekøkkenet og evt. lærerværelset
på RØ bookes til GF 17.30 spisning for børn og voksne kr. 10 pr. snude – bestyrelsen og familie er gratis.
Sidste tilmelding den 17. august 2016
Rundskue hæfter. Vi tager en slapper i år, og tager den op igen næste år

Næste møde; 24. august. 2016, Generalforsamling, efter GF er der bestyrelsesmøde

