Indkaldelse til Bestyrelsesmøde 27. oktober 2015
Rytterbakken 9, kld. Kl. 18.30
Fremmødt: Ivan, Søs, Anders, Thomas, Dorthe
Afbud: Henriette, Brit, Malene
Dagsorden:
Faste punkter:
1. Valg af dirigent: Ivan
2. Valg af referent; Dorthe
3. Godkendelse af referat fra sidst 22.september 2015 – det er ikke kommet ud, men det kommer.
Vedr. Trænerne:
4. *Hvordan går det på holdene? Der skal en fra Bestyrelsen op på Hocky. Ivan går der op. Søs går op
hos Mette Hanke. Mini Holdet lukkes ikke, der er kun 6 børn på og en træner, men det er dem der
gerne skal blive til L1’er næste sæson. TeamGym er der ikke mange på TGJR og 12. Der er mange på
TG34. Anders sender regnearket ud.
5. *Noget fra trænerne?
-Spørgsmål omkring det nye træningssæt:
Får trænerne et træningssæt af foreningen eller skal man selv betale? Og forventes det så at det
bliver brugt af trænere til arrangementer, konkurrencer osv. :-) Kh Camilla M. Vi vil gerne være
sikre på at væres økonomi holder hele vejen hjem i år, Men vi er ikke uvillige til at se på behovet
hen af vejen.
-Hej Bestyrelse. Pedellen gør mig venligst opmærksom på at der ikke må trænes på GU i ferierne,
det er ikke skrevet i interbook og det er ekstra ressourcer i forbindelse med rengøring og der er
ingen der holder opsyn med skolen i ferierne. De bedste hilsner Dorthe. Ivan skriver til Karri for at
få en ordning.
GymWeekend, gennemføres. Vi skal dog være opmærksom på, at hvis denne weekend fremover
ligger i forbindelse med Haloween, skal den rykkes, da dette er blevet en kæmpe tradition.
Nye punkter:
6. *Eurogym 2016. 22 gymnaster er tilmeldt. 4 trænere vil gerne tage med. Hvordan finansieres
trænernes tur? Jf. Mail fra Søs til Anders den 18.10.15 Cc. Bestyrelsen + Line og Laura. Bestyrelsen
enes om at de 4 trænere ikke har nogen egenbetaling. Dog betaler di selv lommepenge ;-)
7. Udbetaling af penge til for sent indsendt opgørelse og hvor meget(Anders)
Det er blevet meget nemmere efter alle er begyndt at x-af. Ivan tager den med Thomas,
der fortsat ikke har afregnet. Søs Spørger om hun må afregne bagud for elite holdet, da
der nu er kommet flere gymnaster på holdet og det løber rundt.

8. Referater (Søs) Søs mener der er punkter der ikke er relevante for trænerne, hvis de indeholder
økonomi eller personfølsomme oplysninger. Vi enes om at der vælges punkter ud som
offentliggøres.
9. *KlubDanmark/Købstæderne+Gymdanmark (Søs)
Købstæderne skal bruge 750 der ”signer sig”, dvs. forældrene skal give lov til at blive ringet op af
købstæderne. Er der 750 inden den 1.12.15 det giver 250.000 fra Købstæderne til Gymdanmark,
som også kommer vores gymnaster til gode. Efterfølgende giver det 300 kr til den enkelte forening,
hver gang der er en fra fx HGF der tegner en forsikring hos Købstæderne. I Klubdanmark, tilmelder
de medlemmer der har lyst, deres dankort, når kortet bliver brugt i en af de forretninger der er
tilknyttet Klubdanmark udløser det 300 kr til klubben. – i den forbindelse kan nævnes en lignede
ordning hos OK som vi er med i, lige har givet kr. 1800,00. Vi enes om at gå videre med begge dele.
Fra sidste møde:
10. TeamGym, konkurrencer og økonomi, hvad gør vi fremadrettet (Ivan) – Charlotte fremsender sine
dokumenter til bestyrelsen og vi diskuterer det igen på næste møde.
11. *TeamGym konkurrence 2017 – ny Tovholder? Ivan tror ikke på det, når vi ikke kan få forældre nok
til en GymWeekend - Vi kan ikke løfte det. Søs kontakter ham der planlage Kronborg Cup, hvordan
man gør det, men projektet hviler noget tid.
12. *Kommunens Materiale tilskud, inden 1.12.15, Ivan synes vi skal købe barren, bommen og
måtterne. Anders mener at økonomien kan holde. Thomas bemærker at alle redskaber på GU
bliver behandlet skidt i skoletid og efterhånden er ødelage, så det vil være godt med en ny barre og
bom, så de små IDR gymnaster også kan komme på GYM. Vi enes om at der købes barre, bom og
måtter jf. det tilbud som der er hentet ind fra eurogym.
Evaluering på:
-

*Kulturnat – Der er bestilt Revelin til sæsonen 2016, vi har dog intet hørt fra Barbera. Hele
arrangementet skal beskrives i detaljer i årshjulet. – omsætning på 1500,00 Visions og strategimødet – Det var et fint møde, vi nåede det vi skulle.

Status på:
-

-

*Status på årshjul. Ivan (fra sidste møde) Søs brugte det som skabelon til ATK’en. Det er et
udkast, som selvfølgelig skal revideres. Ivan arbejder videre på det, men der skal sættes de
rigtige ting ind på de rigtige tidspunkter.
*Status på Shoppen – Træningstøj – der er bestilt ca 73 sæt (lidt flere jakker end bukser)
*Status på Juleskrab, Thomas, 2000 stk. bestilles. Vi taler om at der kommer en ”bestyrelses
tovholder” på projektet, (Thomas og Rikke)
*Status på ATK, alt materiale, med forventninger til trænere, forældre, materiale m.m. er
godkendt af trænerne, lægges ud på hjemmesiden under Idrætsgymnastikken.

Tovholder på:

-

*Julestue 5/6 december – Søs Har ansøgt til Julestuen på Gurrevejen Skole. Skal der være
amerikansk lotteri – vi sætter mormor i gang med sponsorgaver. Rikke vil også gerne hjælpe til.
Vi satser på Søndag. ☺ Søs er tovholder. Anders undersøger hos Nemlig.com, Om der kan
findes en god pris på æbleskiver, slik, gløg, m.m.

Eventuelt:
*Vi har fået et medlem ind i GymDanmark’s UIG bestyrelse, Dorthe Wiedenbein er trådt ind
som menigt bestyrelsesmedlem
Næste møde: *
01. december 2015
16. januar 2016

