HGF Bestyrelsesmøde 14 august 2013 kl. 19.00
Til stede: Niels, Ivan, Dorthe, Thomas, Søs, Brit, Birgitte, (Henriette og Laura kommer senere)
Afbud fra: Sisse, Bent
Dagsorden:
•

Valg af ordstyre - Britt

•

Valg af referent - Dorthe

•

Godkendelse af referat fra sidste møde (lagt ind på klubmodul) Ja

•

Siden sidst. - Birgitte er indtrådt som medlem i bestyrelsen i stedet for Bent, til han kommer
tilbage.
Gymnastiklejer. Gået godt, vi taler om hjemve og de der blev sendt hjem på trods af det der
allerede var skrevet i invitationen
Søs har ikke været til at komme i kontakt med pga. internet.
Indfrielse af gengæld til topturs for gavekort kr. 1.000 til julestuen. Vi laver opvisning på
Falkenberg Plejecenter med hold 9 den 28. september 2013.

•

Kulturnat 27. september 2013. Vi prøver om vi kan komme på revelinen.

Overdragelse Nordea ved kulturnat Vi kontakter HD og Frederiksborg Amtsavis
•

Bestyrelses rabat - Men det er kommet ind i det nye system – Niels gennemgår rabatten.
Events lister skal tjekkes juridisk om vi har kvaler med at børnenes navne ligger på eventlisten.
Børneattester, kan X på hjemmesiden og sendes/printes til politiet
De børn, hvis forældre der ikke har dankort, for tilsendt en faktura.
Der har været annonce i avisen i dag.
Team Gym licenser og star gebyrer lægges ind som en event ligesom Idræts Gym licenser og
startgebyer er det. Startgebyre fastsættes til kr. 50,00 pr. barn som de betaler, resten betaler
foreningen.

•

Trampolin – Vi skal have en til Byskolen, da vi har springhold dernede. Søs finder ud af noget
med en trampolin.

•

Parallel barre til hold 18, Købt for 6 flasker Rødvin på Rønnebær Alle

Søs kontakter Kim på skolen, mhp. placering af barre og generel oprydning i
Redskabsrummene.
•

Tai Chi – Søs’s kollega Rudolf har spurgt til uddannelse og hold i Tai Chi . – Vi hopper over dette
– søs orienterer Rudolf.

•

Børneatteste – Se punktet under 6 – Søs indkalder til møde med trænerene om dette og
afkrydsning af mødelister. Eller listen printes og afkrydses og sendes manuelt, sendes de ikke ,
udbetales der ikke træner ”løn”

•

Sofie barsel ansvarlig instruktør - hvordan afregnes - Alle trænere på hold 8 og 9 køre til 65
i timen. Sofie skal afregnes for det administrative i sin barsel med kr. 65,00 pr. time hun
laver noget administrativt.

•

Kommunikationsform – Bør være voksen og anstændige og svare på en ordentlig måde.

•

OK – Ivan kigger nærmere på OK og tilmelder os. Han kigger også på CBB. Event på
hjemmesiden hvor man kan donerer et eller andet beløb – det er ikke sikkert at det kan
laves på vores hjemme side.
DM auto- betaler 10% af værkstedsregningen – man skal medbringe sin kvittering på betalt
kontingent i HGF

•

Kronborg Artistic Games – mærkeprøve. Kontakt Flemming Beck han står for hallerne
Dorthe laver budget .

•

Evt. SFO’en på Nordvest skolen vil gerne udvide samarbejdet med lokal idrætsforeninger, mhp.
idræt i SFO-tiden. Er det noget for os? Ivan kontakter SFO’en igen, for at få noget ekstra info.
Brit spørger til hvordan man ser på det i forbindelse med opvisninger m. m. på forskellige

lokalisationer.
Kursus – aflyst sidste år, må team-gym melde sig på det i år? Det må i gerne Line Reib,
Laura Reib, Louise Bauer og Henriette Reib
Tanja Søndergaard vil gerne på kursus i spring
Laura har afholdte et kursus for hjælpetrænere med modtagning m.m. Der kom 6
hjælpetræner – Søs opfordre Laura gør det igen, hvor hun skal have penge for det. Søs
orienterer om det når der er møde med de ansvarlige trænerer.
Søs spørger om det kan lade sig gøre at vi afholder bestyrelsesmøde hver md. Og vi enes
om at det kan blive om onsdagen
Ny dato: 25. september 2013 kl. 19.00

Tak for et godt møde.

Forslag til dagsordenen skal være Dorthe i hænde senest mandag den 23. september 2013

