HGF Bestyrelsesmøde 21. marts 2013 kl. 19.00

Deltager: Søs, Birgitte, Niels, Ivan, Thomas, Laura, Dorthe
Afbud: Bent, Britt, Sisse, Henriette
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valg af referent - Dorthe
Valg af ordstyrer - Ivan
Godkendelse af referat - Det er ikke sendt ud. – det bliver det i aften. – beklager.
Forårsopvisning – Sisse sidder i døren, Pernille speaker, Bent styrer musik. Der er styr på
det. Spørge halinspektør omkring nok stole - Birgitte spørger.
Alder på trænere der står med ansvar i salen:: En telefon - og en sådan gør du liste
lamineres. Få HSU til at arrangerer et kursus i sådan håndterer du sportsskader. Undersøge
hos DGI, med juridiske retningslinjer i forbindelse med unge trænere i salene. Er det nok
med to 14 –årige trænere, hvis der samtidig er en over 18 år i salen ved siden af? eller fx en
forældre? Søs kontakter HSU. Thomas undersøger med DGI omkring det juridiske m.m.
Vi følger op på det hele i forbindelse med planlægningen af den nye sæson.
Sponsorbreve v/Ivan - Ivan har lavet sponsor brev, det ser fint ud, vi taler om ydelser vi
kan tilbyde til gengæld for sponsorater. Salg af gym-opvisninger, reklameplads. En hel
pakke med reklameplads div. steder på hjemmeside, brevpapir, programmer, julekalender
m.m. Ivan og Co. Arbejder videre
Sommerhold kontingent. – Søs skriver til Niels, så det er rimeligt fordelt.
evt. -er Dorthe kommet på mailen fra minisite, så hun kan være sekretær Der skal skrives til
DGI og DGF – mener det var det Niels sagde
Årets gymnast. Fie W. Møller og Amalie K. Christensen er indstillet. Vi taler om at indføre
en årets fighter da vi ikke kan blive enige om hvem af disse der skal være. Fie årets fighter,
Amalie årets gymnast.
Laura viser en lille smagsprøve på vores annonce, hvor vi søger træner. – Den skal op på
projekter i hallen til forårsopvisningen – Den skal lægges på FB. Hold op hvor er den god.

Næste bestyrelsesmøde Torsdag den 23. maj 2013

kh Søs

