Bestyrelsesmøde 4. februar 2015 kl. 18.30
Fremmødt: Thomas, Anders, Søs, Ivan, Dorthe
Afbud: Henriette, Sisse, Anne-Mette, Malene, Brit, Birgitte(supl), Stine(supl), Anja
• valg af dirigent - Ivan
• valg af skriver - Dorthe
• Godkendelse af referat fra sidste - 7. januar 2015 - godkendt
• HG-hallen – status
Problematikker, der kommer nogle uger og weekender, hvor der ikke kan
trænes i HG-hallen. Samlet 3 uger om året og 3 weekender om året.
Uge 13, 14, 15 Søndag den 1.3.15. Vi betaler biler for at flytte redskaber rundt
i de weekender hvor det er nødvendigt. Forældrene må flytte redskaberne.
Vi booker alt hvad vi kan på HG. Tilbage på GU bliver Level 1-3 (4), MIG, mini
spring Amok, Ofelia, nano, mikro, børnehold, jump4fun. Hvis det kan gå op i
en højere enhed. Vi satser på flytning 21.22 februar. Dorthe booker bil.

•

Noget fra trænerne:
Sofie:

• Træner der er taget hjem fra dommerkursus for at gå til fest, skal der gøres
noget? Der er sendt en regning til den pågældende træner, som vi spørger
Sofie om hun vil følge op på.
Fuldtidstræner, Nivå er i gang med at ansætte deres nr. 2 fuldtidstræner,
Henrik Bertelsen hjælper, kan vi få en fuldtidstræner? Henriette: Jeg synes det vil
være en rigtig godt ide med en fuldtids træner, hvis vedkommende også har kvalifikationer til
at varetage træning af team gymnaster. Det er svært at se ud fra indkaldelsen hvad, hvad
formålet med en fuldtidstræner er. Det ville jeg rigtig gerne have været med til at snakke om.
Vores team gymnaster på idræts linien mangler en træner , så hvis det kan kombineres vil det

– Vi undersøger nærmere med Henrik Berthelsen – Dorthe
kontakter Nivå og Henrik Berthelsen
være super

Sommerlejer, Skal der være nogen, skal det være sammen/hver for sig?

Emnet sendes retur til trænerne – Vi beder Laura, som repræsentant for
trænerne kontakte de andre trænere og finde en løsning.

Camilla/Dorthe:
Fidusbamsen - må den hede Rudy = salto med ½ skrue ifølge wikipedia?
Fidusbamsen må godt hede Rudy – men må ikke deles ud til forårsopvisningen
• Jump4fun (Ivan) Ivan arbejder videre på projektet og Dorthe er træner på det
• Sidemåtter fra Jacob eurogym (Ivan) - lader vi ligge, der er andre ting vi har
mere brug for og så ser hvordan det ser ud når vi er kommet på plads i HGhallen.
• Udlevering af vare fra shoppen som der ikke er betalt for (Anders). Anders
skal informeres om, hvilke events der oprettes og hvornår regningerne
forfalder.
• Shop-produkter Brit har sendt ud på mail. Brits oplæg lægges ud på siden. Vi
arbejder videre på at finde en anden træningsdragt i det prisleje vi allerede
har.
•

Fotoklubben Kronborg vil måske gerne komme og tage billeder ved
klubmesterskaberne, men der skal accept fra forældrene for at vi må gøre
dette. I den forbindelse skal det noteres i vedtægterne/købsbetingelser, at
når man melder sine børn ind siger man også ja til at vi må tage billeder af
børnene i forbindelse med konkurrence og opvisninger til brug for aviser,
hjemmeside m.m. i klubbens regi

• evt
• Breddehold. Betales ved tilmelding, konkurrencehold kan betales i
ratebetaling.
• Juleskrab er afsluttet, der er julekalender der ikke er kommet penge for og
ej heller kommet retur svarende til ca kr. 2000
• Gymnasiet har spurgt om vi kan komme forbi med en opvisning til en ad
deres morgensamling.

• Søs arbejder videre på forårsopvisningen – alene – da hun har meget at se
til og har svært ved at finde tid til at koordinerer med resten af gruppen
(Anne-Mette og Dorthe)
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