HGF Bestyrelsesmøde 19.11.2014, kl. 18.30
Fremmødt:
Afbud: Sisse, Søs
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•

•

•
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Valg af dirigent:
Skriver:
Godkendelse af referat fra sidst, udsendt den 22. oktober og 03. november:
Mødeindkaldelse eller ej: (Søs) Hvis der ikke sendes en sms/mail ud om at mødet er aflyst,
er der møde. :-) Også selv om dagsordenen ikke er kommet ud.
Julestuen status. Event oprettet, invitationer sendt, slikposer på plads, Sponsorgaver på
plads, indkøb æbleskiver, glög, kaffe, sodavand m.m. Lucia, Støvledans og lege,
klippe/klistre. Tjek op på Lucia kjoler, lys og krans – sang.
Møde dage for bestyrelsen.
Jeg kan se i referatet at bestyrelsesmøder skal ligge om onsdagen- og ikke på rullende dage
som tidligere/ foreslået. Jeg kan oftest ikke om onsdagen- heller ikke næste møde, onsdag
den 19 nov. (Sisse)
Der mangler U-nøgler, skal jeg bare få dem lavet? (Dorthe)
Tilskud til konkurrencer i Jylland (Ivan)

Noget fra trænerne?
Sofie:
Er der lucia til julestuen?
Flere trænere har kontaktet mig:
Der er flere trænere, der har stillet spørgsmål i forhold til de nye “regler” om hvilke
arrangementer deltagende trænere får ”løn” ved. I forhold til de nye regler, får man ikke
længere honorar ved julestue og gymnastikweekend, som man hidtil har gjort. Til gengæld får
man kulturnat. Flere har efterspurgt et referat fra mødet, hvori det forklares hvorfor
honorarne er fastsat som de er.
Hvornår træder disse nye regler i kraft?
I forbindelse med dette års gymnastikweekend blev der udmeldt følgende: "Deltagelse i gym.
weekenden honoreres med 150 kr. for almindelig instruktør. Der honoreres med 250 kr. for
ansvarlig instruktør.” Er dette stadig gældende? Derudover er der spørgsmål til, om der ikke er
forskel på honoraret hvis man har overnattet ved gymnastikweekenden?

•

Div. Udvalg, mangel fra vores møde på GU den 22. marts 2014, så nu mangler vi et julestue
Skal de bare være ad hock udvalg?
udvalg:
Jubilæum: Søs, Dorthe Annemette
Julestue:
Forårsopvisning:
Kulturnat:

•

Gym-weekend:
Redskabsudvalg: Thomas i forhold til ATK, vedtaget på sidste møde 22. okt. 14 en teamgym
træner, En KIG træner, en MIG træner og formand/næstformand/kasserer
evt.
- status på nøgler til GU hal/sale (Dorthe) Søs vil kontakte Mette Saabe, der er stoppet på skolen

- Status på forsikringer (Marlene)
- Status for redskabsliste (Dorthe) vedhæftet er redskabslisten og den er opdateret. Der er
nogle redskaber i salen, som jeg ikke ved om de er vores. Er der spørgsmål til denne?
- Status på maskot (Brit) Chimpanse og dragt
- status på shoppen (Brit)

- Status på juleskrab (Søs)
- Status på huller i Helsingør Hal (Søs/Dorthe)
Til orientering:

- Status på aftale med HG (Søs) Sune og Søs skal mødes i uge 46
- Status på Balkon (Bo Küger) vil sætte pladen frem til over bom-rummet igen, så man ikke
kan kravle der op – pladerne er sat op af forældre fra MIG holdet. Døren er ved at blive
lavet af forældre fra MIG holdet. Cylinderen i den hvide dør i Bom Rummet til trappen
bliver skiftet så den passer til vores U-nøgle.
- Status på hjemmesiden (Anders) – den er flot
- Nyt om Jubilæet (fast punkt, hvis der er noget). Dato skal fastsættes. (Søs, Dorthe, AnneMette) er det den 29. marts eller 2. maj ?
Camilla R, har tilkendegivet at hun gerne vil lave noget All Stars, men gerne have en mere
erfaren træner med.
- træner situationen i fremtiden. Vi skal tænke langsigtet. I næste sæson tilbyder vi de store
gymnaster noget sportsacro, Chearleading, spring, Eurogym, gymnastrataen m.m. Vi
spørge de store gymnasterne, hvad kunne du tænke dig der skulle være for at du ville
fortsætte til gymnastik. For at fastholde de store piger og drenge fremtidigt og samtid
forberede dem på et træner liv i foreningen. Emnet tages op igen. Der er ”ansat” en ny idr.
Træner på pigesiden, Louise til L6/7

Næste møde:

