Bestyrelsesmøde HGF torsdag den 19.4.12
Tilstede: Henriette, Laura, Søs Camilla, Jacqueline
Afbud fra: Bent, Ivan, Sisse, Brit

Referat fra sidst: Godkendt.
Forårsopvisning:
Åretsgymnast: Camilla Rasmussen.
Årets tressure: kommer fra Patrick.

Redskabs ønsker fra trænerene:
Indkøb af pumpe er bestemt sidste år.
Indkøb af møbel hund til air track kr. 229,00 i Silvan, Dorthe køber i Silvan – har med på onsdag.
Oprydning i vores rum i drengenes omklædning – Laura, Henriette og Søs holdes ansvarlig for projekt .
Flytning af trampolin fra vores rum til redskabsrum, søs spørger Kim.
Nikolaj skal have erstatning for lampe ca kr. 500,00
Hjul på pegasus – undersøger hvad det koster
Undersøge lagerplads på hjemmesiden, idet der ikke an lægges flere billeder ind.
Mette ønsker redskaber, se vedhæftede mail.
Ønske om air floor + trampilin evt. på en anden skole.
Forårsopvisning: Voksne/forældre til redskaber ind og ud.
Line har foreslået en fest – line er formand, og de unge trænere arrangerer.
Sponsorer til begynderkonkurence 11./12. maj 2012: Camille kontakter Nordea. Vi diskuterer pris på
program til konkurrensen – det sættes på til krise mødes.

Elektronisk indbetalingssystem.
System som EIF har, koster ca. kr. 4500,00 om året.
Vi beslutter at skifte til elektronissk betalingssystem fra den nye sæsson, 2012/2013.

Helsingør All stars, beder om T-shirts til opvisningen – det bevilges.
Årsmærker: 20 og 25 år – der findes ikke nåle og mærker, hvorfor vi skal have købt en gave, fx noget fra
rosendal, holmegaard.
Gaver til træner for ca 150,00 – Henriette
Dragter hold 4: Søs orienterer bestyrelsen om beslutning om dragter på hold 4. 4-5 børn kommer til
opvisningen i sort, hvor resten af holdet kommer i opvisningsdragter.

Presseudvalg: Claus Grønborg er ad hoc på pressen, idet han er journalist. Søs skriver et udkast til
trænerne brev, vedr. positive læserbreve i HD.
Sæsson planlægning den 6. juni kl. 18.00
Sofis og Peters mor vil kontakte Søs. Britt har hørt om en fra Espergærde,

Kurser: Laura foreslår at der peges på specifikke kurser, som dækker de enkelte træneres behov der er
brug for.

