Bestyrelsesmøde 6. april 2016
Rytterbakken 9, kld. Kl. 18.30

Fremmødt: Anders, Søs, Thomas, Dorthe, Ivan. Henriette kommer 19.45,
Afbud: Brit

Dagsorden:
Faste punkter:
•

Valg af dirigent: Anders

•

Valg af referent: Dorthe

•

Godkendelse af referat fra sidst 15. marts 2016: Godkendt

•

Kassereren har ordet: Rigtig mange udbetalinger i denne md. Hænger muligvis sammen
med at der er rigtig mange konkurrencer i denne md. Både for TG og IDR.

•

Hvordan går det på holdene? På idrætsgymnastiksiden er, vi ud fra et træner synspunkt på
røven. Vi mangler virkelig kvalificerede trænere på pigesiden. Jump4fun, Tina Duval, har
bedt om et møde bl.a. og betaling af kontingent på onsdag den 13. april 2016.

•

Noget fra trænerne:
Sofie: Som i jo nok godt ved er redskaberne på GU meget slidte!
Er det muligt at få gjort noget ved den fede/tykke/bløde måtte? Den bruger vi rigtig meget,
men nu hænger den snart ikke sammen mere :( Dorthe Taler med kalesche smeden om
tudemåtten.
Desuden kunne nogle af rullemåtterne (blå og grå) godt smides ud - man ruller jo på gulvet
da lamellerne mangler :) Men måske de er skolens?! De blå og grå er skolens. De grønne er
vores.

Nye punkter:

Punkter fra sidst:
•

Clumeo,”Dit, mit og alles klubhus”/Anders/Søs, Søs havde møde med Clumeo i påsken.
Der er intet regnskabssystem i dette, vi skal tilkøbe fx navission. Vores hjemmeside er
vores historiebog, og det skal vi fastholde. Vi kommer på Beatversionen gratis i et år hos
Clumeo. Vi enes om at vi fortsat skal have et regnskabssystem der virker. Og det skal være
brugervenligt for alle os der bruger adm. delen og sæsonplanlægningen rigtig meget.
Ivan fortæller at der er noget der heder holdsport. Dk. Han har ikke set så meget på det –
det er gratis, som det står, - han har ingen ide om, om det er bedre eller dårligere end det
vi har. Vi kigger os om efter et nyt system.
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•

Sæsonplanlægning, hvilken uge starter sæsonen/Søs Vi har søgt alle salene fra uge 33,
mandag den 15. august 2016

•

Sommerferieaktiviteter/Dorthe Der var ingen tilbagemeldinger, så det havde ingen
interesse.

•

Med hvad honoreres trænerne pr. time ”løn” – Se bilag. Fra Søs, Henriette og Dorthe . Ivan
foreslår: Er de ansvarlig træner for du kr. 85. Er du træner over 17 for du 65, er du under 17
for du 35 som et grund honorar. Men at der vil blive givet individuelle lønninger oven i. Og
så lave lønregulering ved juletid. Og en bonus på kr. xx om året til de ansvarlige trænere
for konkurrenceholdene.

Status på:
•

Forårsopvisning. Thomas, tager du billeder til foreningen? Ja, En TG’er til at køre
redskaber og bilen retur og afleverer bil hos europcar. Forslag til datoer for
Forårsopvisning 2017 den 1. april eller den 29. april? /dorthe 13. 5 er et bud eller den
8.4, Vi afventer UIG møde den 8. maj 2015 hvor der skal tales termins kalender –
Punktet tages op på næste møde den 18. maj 2016

•

Status på Flytningen og returflytningen i maj. Hvor skal TG hen? /søs. Aflysninger på
gymnasiet 19.05.2016 -06.06.2016 + 20.06-24.06. Dorthe tager kontakt til interbook
mhp. En hal til TG – Tilføjelse uden for referat, GU aflyser træning den 26. maj.2016 i
hallen – mail dateret 08.04.16

•

Status på Gymnastikkens hus/søs. Søs skal til møde med kommunens sagsbehandler
vedr. møde den 12. april om GymnastikensHus, Ivan tager med Søs til mødet.

•

Mål/visioner: For at nå vores målsætning for level 7-9 gymnaster må vi se på
mulighederne for at få dem bedre klædt på til beståelse, bestyrelseskrav om
momenter? Der er krav fra bestyrelsen om at der er det antal momenter i øvelserne
der skal være efter reglementerne, og at trænerene på de enkelte levels, tager ansvar
for at disse momenter bliver trænet og at gymnasterne rent faktisk kan deres
momenter til konkurrencerne.

•

Års-nåle: Nålene skal bestilles tidligere. Idet der er øget leveringstid. Der er kommet et
tillæg på kr. 500,00 idet der

Eventuelt.
Status på lillebror: Idr.gym l4-8 er alle solgt og afregnet, TG er næsten alle hjemme, der mangler,
at komme retur fra level 2,3 og MIG
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Henrik og Simon sender d.d. en mail mens vi har møde, hvor i de vælger at trække sig, som
trænere fra næste sæson
Næste møde; 18. maj 2016 – umiddelbart sidste møde i sæsonen, GF skal med i overvejelserne,
Forslag til Dato: tirsdag den 16. august eller onsdag den 24. august 2016, Rytterbakken 9, kld.
18.30 Den 24. august. Ivan er på valg, Anders er på valg. Brit er på valg, Henriette er på valg.
Søs har søgt fonde, til eurogym tøj og har fået afslag fra alle fonde, men mangler at høre fra
Carlsbergfornden.
TG har søgt kommunen om penge til en nedsprings-kombi-måtte, vi har fået 20.000,00 til måtten,
den koster kr. 30.000,00 – vi afventer regnskabet ved generalforsamlingen for at konstaterer om
der er penge nok til måtten.
Send ønskeliste til kassereren om redskaber.
Ivan kigger på anlægget på gymnasiet, så det spiller i begge sale.
Om fredagen, skal vi lige huske at flytte den lille barre måtte og rykke bommene til enden, så TG
kan komme ud med redskaberne.

