Dagsorden d. 25/10-12 Hgf bestyrelse kl. 18.30. Bemærk ændret tidspunkt så Niels kan deltage ang.
Økonomi.
Afbud: Laura, Camilla G, Sisse,
1.valg af ordstyrer og referent Bent og Dorthe
2. godkendelse af referat Godkendt.
3. Den økonomiske situation v. Niels, d.d. kr. 121.000,00 på kontoen / 57.330,00 udestående + Opsparing
på kr. 14.000,00. Niels sender en rykker til dem der ikke har betalt, der mangler specielt lister fra Parcour
holdene. 21.000,00 årligt i leje af gym.sale. Niels fortæller om Carlsbergs Sports Fond, han sender
ansøgningsskema til Camilla G. Vi taler frem og tilbage om sponsorater over en bred kam. Vi taler om
bankskifte. Og taler om at tænke ud af bestyrelsen, og lægge noget ud til medlemmerne – Ivan vil gerne
være tovholder på projektet.
4. Conventus, nyt elektronisk medlemssystem?! Julestue udvalget prøver Conventus af i forbindelse med
julestuen.
5. Løn Line sæson 11/12 Line får det beløb hun kræver. Fremadrettet, kan der kun være en ansvarlig
træner pr. hold til 95,00 og hjælpetræner 65,00, føl til 35,00 kr – præcis som det altid har været. Man må
gerne som ansvarlig og hjælpetræner slå lønnen sammen til 80,00 kr
6. Parkour ønsker redskaber (Rasmus) Rasmus har ikke sendt priser til Søs.
7. Hold status. Hvor mangler, hvor er venteliste, hvordan går det? Der skal rekruteres til hold 6, 14, 15 og 16
Søs skriver en seddel ud til 0’ og 1’ klasse + 2’-5’ klasse.
8. Juleskrabekalendere. Hvem overtager for Camilla og hvordan gøres det smartest? Der er bestilt 1700
skrabeloder. Dorthe er hovedansvarlig efter Cammille, Bent og Ivan hjælper.
9. Julestueudvalget, Bent fremlægger planerne for julestuen. Tombola indføres.
10. Luciaoptog. (Sofie) Der er åben træning for alle fra 6 år og opefter, - der skal bruges 2 trænere til selve
arrangamentet
11. Gymnastik weekend udvalg nedsættes, hvem er på? Britt, Henriette, Jaqueline + træner
12. Evaluering af foreningens dag, kulturnat, legelørdag, funky fredag, nyhedsbrev. Tilbagemelding til
foreningens dag, var noget lort, når de skriver næste år vil vi gerne have: Sikkerhed for at konceptet holder,
så vi ikke kun har forældre som kigger. Kulturnatten fik et løft, Kronborg vil gerne have os igen til næste år.
Vi enes med koordinatoren på Kronborg om at vi er på når de åbner kl. 19.00 næste år 2013 eller tidligere
om muligt. Lege lørdag er et godt koncept, der er en 16 stykker hver gang, en del har købt 10-turs kort, der
må ikke komme flere . Søs Finder ud af om det skal være nogle faste trænere der skal stå for det. Fri fredag
det køre og det bliver ved. Søs opdaterer listen og sender den ud. Nyhedsbrev Fortsætter
13. Generalforsamling i februar. Camilla, Søs, Sisse, Henriette, Jacqueline er på valg. Ønskes genvalg??
Tænk over det! med i Camilla ønsker ikke genvalg men vil gerne være udvalg. Jacqueline Ønsker ikke
genvalg, men vil gerne deltage i udvalg. Henriette vil gerne gå, bare der er andre der melder sig.
14. Nøglesituationen v. Brit Brit kontakter Jens Lilleøre, Amalie Britbo gav sidste år sin nøgle til Louise Bauer
Da Amalie tog til Ollerup. Brit kontakter Dorthe på Skolen.

evt. kun til orientering, ingen beslutninger!
-gaveindsamling til julestue
-bestilling af træningsdragter
-problemer med salene på RØ
- Børneatester, mangler fra Ivan, Sandra Springborg, Bent, Tanja(Dorthe Husker denne)
- Søs Undskylder forsinkelsen.

Ad 5. ”Jeg er fra januar til maj mdr. sæsonen 2012 kun blevet udbetalt for 80 kr. i timen i stedet for 95 kr.
Det blev ellers aftalt ved sæson start at jeg som ansvarlig træner for hold 14 (2. holdet) skulle have 95 kr. i
timen både lørdag og onsdag.
Jeg fik 95 kr. i timen for første halve år af sæsonen, men nu sætter Niels spørgsmålstegn ved dette og vil
ikke udbetale 95 kr. til to trænere (Laura og jeg) som har 2 forskellige konkurrence hold på samme
tidspunkt.
Det drejer sig om 82 timer i alt.
Jeg syntes i øvrigt at det er en rigtig ubehagelig måde Niels kommunikerer til mig over mail på.
Jeg prøver jo bestemt ikke at snyde nogle i denne forening.”
Ad 6.
Ad 10 Det eneste jeg lige tænker er, at vi måske skal overveje til julestuen, at det ikke kan være alle i foreningen der går lucia.
Vi er mange Idrætspiger og i er også begyndt at være mange på teamgym. Ud over det kan det være der også er andre hold som
gerne ville gå lucia.
Tænker om der måske er behov for en ordning, så det hvert andet år er idrætspiger mfl og det andet år er teamgym mfl, så det ikke
bliver et mega lucia optog.

Næste Bestyrelsesmøde er til generalforsamlingen.

