HGF Bestyrelsesmøde 210213
Fremmøst: Ivan, Laura, Henriette, Søs, Birgitte, Bent, Niels, Sisse, Dorthe, Thomas
Fræværende: Brit
•

Valg af ordstyrre : Sisse

•

Referant : Dorthe

•

Forårsopvisning. Laura, Birgitte, Sisse – Alle planlægning – Birgitte hjælper på selve dagen.
Vi skal have pokalen tilbage fra årets gymnast, Camilla Egeberg Rasmussen 2011, tilbage, så vi kan
få valgt og indgravet navn på den nye. Erindringspokal.

•

Årsmærker tager Niels sig af inkl. Gaver.

•

Gavekort til træn – tager Sisse sig af

•

. Hvordan tjener vi penge til foreningen. Der er mange ting (redskaber) vi gerne vil have? Søs sender
info om alt muligt til Ivan, som aftalt på tidligere møde. Niels sender også noget.

•

Økonomis støtte til udtagede idrætsgymnaster (talenter Dannebrog til tops)
Søs Har skrevet til HSU mhp at få dækket udgifter til træning, dragter m.m.
Kr. 1000 til alm. træing + træner udgifter 250 pr. samling.
Vi enes om at de 3 gymnaster + træner skal have støtte

•

Trænere bosiddende i København, Økonomisk kompensasion
På bestyrelsesmødet 23.02.12 punkt 6. Besluttede vi at betale billigeste kørselsform.

•

Fondsansøgninger. Vi har et ønske om at anskaffe en fiberbane til teamgym. Den koster 100.000 kr.
Vi skal søge nogle fonde. JL og
Søs og Ivan vil gerne kigge på det.

•

Parkour. Det går vist ikke så godt. Hvad gør vi? Dorthe Tager der op den 28. februar , Ivan den 7.
marts, derefter taler vi lige samen.

•

Sæssonprogram og rekrutering af trænere. Har vi mulighed for at bruge flere sale, anskaffe flere
redskaber, Flere hold ønsker mere træningstid og vi burde have flere børnehold. Sæssonbooking
starter 19/2-13.

Dorthe har fået telefonnr. På Rene Ipsen Tidligere idrætsgymnast i HIF og landsholdsgymnast mhp. træner
kursus for drenge i eget regi.
Laura laver med Ivan en video og lægger på FB mhp. rekrutering af trænere
Udvalg: Henriette, Dorthe, Søs + idrætstræner.

•

Elektronisk indbetalingssystem
Niels informere om status for systemet, der er det nye system med ny hjemmeside.
Instruktører/bestyrelse skal melde sig ind skal melde sig ind/oprette sig. Systemet virker fra 1.
september 2013. Gå ind og se på klub modul.

•

Hold 4 vil gerne forlænge træningen frem til sommerferien. Pris?
Søs regner på noget og aftaler en pris med Brit.

•

Diskutere minimumsalder for ansvarlig træner. Principper for, hvor mange trænere der er i salen i
tilfælde af uheld. Punktet tages op igen på næste møde.
Retningslinjer for hvordan vi er forsikrede.

•

Evt. Kun punkter til orientering.
Forårsopvisning 2014 bliver den 6 april eller 27 april.

Næste bestyrelsesmøde 21.marts kl 19.00
Henriette melder afbud

