HGF Bestyrelsesmøde 21.05.2014, kl. 18.30
Fremmødt: Ivan, Anders, Søs, Bent, Birgitte, Anne-Mette, Thomas, Sisse, Dorthe
Afbud: Brit, Anja, Malene
1. Valg af dirigent: Ivan
2. Skriver: Dorthe
3. Godkendelse af referat fra sidst, er sendt ud Kort tid efter det lange møde på Gurrevejen skole
4. Evaluering af Forårsopvisningen. Det fungerede fint, vi undersøger om vi kan komme i hal 1 –
ansøge om huller i gulv til barre.
5. 30 års jubilæum, vi nedsætter et udvalg Bent, Søs og Dorthe + Trænere – Jubilæum fast punkt
på dagsordenen.
6. Opfølgning på job opslag for træner (malene) Der søges træner for Team-Gym og
Idrætsgymnasterne må selv finde ud af noget. Florin har vi vredet armen om på, han vender
tilbage primo juni.
7. Under sæson hører kontingent/sale (søs) – Kontingentet stemmer rimeligt overens med det
budgetterede. Men trænerudgifterne overstiger det budgetterede.
8. Planlægning af sæson 2014/15 (søs) Vi har ikke fået alle sale på HG, og måske er HG salen ikke
klar til november, hvorfor vi måske først kan rykken før januar 15. HG prøver at lægge pres på
kommunen for at vi kan komme ind på gymnasiet.
Kørsel til/fra konkurrencer
Dommerhonoraer vi betaler 500,00 om dagen pr. dommer
Hjemmeside sæson, Vi skal have hjælp fra klubmodul
Folkefest Marienlyst – Vi afventer, udspil fra folkefesten.
Træner situationen – spring amok – vi kontakter Michael, far til Lucas og Sjilas hold 18, Oliver og
Johs.
Ansvarlige træner, hvad er det og hvad er ”lønnen”? Bringer diskussion, og uenighed, der skal
laves et budget, som skal ses og diskuteres, som vi plejer – vi må når vil planlægger sæsonen, se på
”lønnen”
Kulturnat, vi vil gerne være på revelinen igen, Søs tilmelder.
Gym-weekend – der skal forældre ind over
Aktivitetstilskud - Skal søges senest 6 uger efter aktiviteten – Idr. Har fået for SM – 1.800,Malene laver en vejledning så alle ansvarlige træner selv søger det.
Redskaber til idrætspigerne/drengene Høj bom, pegasus lille, nyt bertæk til pegasus evt. ny
pegasus. Dorthe syr ”regnpose” til gl. pegasus. Vi laver en liste som sendes rundt til bestyrelsen
over sommeren.
Hvordan når vi målsætning drenge. Udsættes til næste møde.

9. Parkour, Oliver har også skrevet til mig :-) (ivan) Ivan svare Oliver
10. Økonomi, kan vi få en status? Vi har muligvis behov for kantmåtter til fiberbanen (hvis det ikke
er med i tilbuddet) Kr. 21.000 inkl. Moms 4 kant måtter 2 til hø. 2 til ve.
Der skal være afregnet fra alle trænere, senest 30.07.14. Anders skriver til alle trænere. Anders
regner med at der er ca kr. 100.000,00 på
11. Generalforsamling, Når vi nu har skudt regnskabsår, skal vi vel også have en generalforsamling
(ivan) Der indkaldes til ekstraordinær GF i forbindelse med 1. bestyrelsesmøde den 20. august 14
i forbindelse med den ny sæson.
12. SFO-hold næste sæson 2014/15 (ivan) – Vi dropper det, med mindre vi kan få 20.000 fra
Lauridsen fonden – Ivan tager den
13. Sponsor tøj 10.000 kr NNEPharmaplan (ivan) Eurogym, skal have tøjet og pengene. 3 trænere
og 16 gymnaster.
13. Evt. Her kan der ikke besluttes noget
De ny mærker til mærkeprøve (dorthe)
”blå-mærker” som støtte salg hvad skal de koste ? (dorthe) 50,00 – kan sælges på kulturnat, folkefesten
m.m.
Sommerlejer 2015 – Forældre er velkomne til at melde sig til en sommerlejer. Sommer lejer for de ældre
gymnaster evt. til udlandet.
Bestyrelsespost, vi skal til den ekstraordinærer GF have en suppleant og en bestyrelsespost.
Nøgler: Dorthe overtager nøglefunktionen fra Brit. Dorthe henter nøgler på kontoret til Laura og på onsdag
hos Nicolaj og Sandra Springborg.

Næste møde:
Sæsonen starter i uge 35. første møde er den onsdag den 20. august kl. 18.30. Rytterbakken 9 kælderen.
Husk at dato sætte de næste møder for den nye sæson.
Med venlig hilsen
Dorthe
Sekretær

