
  
 
 

Referat 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19.00 
i klubhuset 
 

Til stede: Mette Zeiner, Pia Høier, Linda Lyng Madsen, Pernille Bøgemose, 
Lise Lausten Frederiksen, Helle Nielsen, Tina Folkmann 

Afbud: Christina Jensen 

Referent: Tina Folkmann 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Status på holdene 
Tine ønsker at lukke for tilmelding på mor/far/barn holdet. Der kan 
højst være 15 børn på holdet, hvis der skal være plads til både 
bøn og voksne 
På nuværende tidspunkt har 10 betalt. Mette mener, at der er flere 
på holdet. Mette vil følge op på dette. 
 
Spring 1 mangler en hjælpetræner mere. Mette tilbød at hjælpe til 
på holdet, men ville ikke have ødelagt sin ryg. Pia var 
opmærksom på det.  Linda skal huske, at få Mette ind på Spring 1 
vedr. godtgørelse. 
 
D-Girls har haft opstarts vanskeligheder. Tina blev enige med 
Emilie om, at hun prøvede at få holdet op at stå i hele september 
måned inden vi tog en beslutning. Det endte godt, der er 6 
tilmeldte, og Tina mener, at der er flere på holdet. Rigtig godt 
kæmpet. 
 
Hjælpetræner Mathias vil gerne på hjælpetræner kursus. Han skal 
finde et kursus, og snakke med Lise, som tilmelder ham. 
 
Ellers går det godt på de andre hold. 
 
Pia har ikke hørt noget fra voksne holdene. 
 
Tina kunne fortælle, at Zumba holdet er flyttet til Kulsviergården, 
da de var for mange til at være i gymnastiksalen. 
 
Der ser ikke ud til at være mange på GYMFIT holdet. Pia checker 
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op på dette. 
 

Punkt 2. 
 
 
 

Økonomi 
Linda gennemgik regnskabet, som så godt ud. Vi har fået 100.850 
kr. ind på indtægter, hvor der er budgettet med 100.000 kr. 
 
Vi har fået aktivitetstilskud på 23.616,00, hvor der er budgettet 
med 15.300. 
 
Vi har ikke fået faktura på hallejen endnu. Da vi har flyttet Zumba 
holdet til kulsviergården, så bliver hallejen højere end budgetteret. 
Når fakturaen kommer skal vi have den checket. Tina hjælper 
Linda med dette. Da Hovedbestyrelsen betaler noget af hallejen, 
ved vi først, når Elisa (hovedkassereren) bogfører, hvad 
gymnastikken ca. skal betale hver måned. 
 
Der er allerede brugt en del penge på gaver/blomster kontoen. Vi 
har haft 3 runde fødselsdage, Søren, Merete og Mette. 3 af vores 
hjælpetrænere blev konfirmeret i foråret. 
 
Vi betaler penge vedr. conventus/Nets. Vi betaler, når vores 
medlemmer bruger dankort. Det bliver trukket automatisk og ligger 
primært i starten af sæsonen – september og oktober. 
 
Vi havde et overskud på 4.843,54 kr. på opvisningen sidste år. Da 
vi afholder opvisning i april, kommer regnskabet vedr. dette først 
med i næste sæson. 
 
Vi har brugt 20.865,00 kr. på kursus. Vi mangler at få en regning 
vedr. kurset ”Kvalitets i børnegymnastikken” - det bliver omkring 
4000 kr. 
 
Dem, som deltog i kurset, vil gerne har et kursus mere. 
Instruktøren, som underviste, kom med et bud på et kursus, som 
de er meget interesseret i. Tina undersøger sagen. 
 
Kurset var ikke noget for Tine – hun kunne ikke bruge det til 
noget. 
 
Man kunne overveje, at når instruktører og hjælpetrænere 
mangler kurser, at man fik DGI eller GYM Danmark til at lave et 
kursus til os. 
 
Linda har ikke fået sendt breve ud til instruktører og 
hjælpetrænere vedr. godtgørelse. 
 
Tina sagde, at det vigtigste var, at Linda havde alles 
bankkontonumre, så hun var klar til december, når hun skal have 
overført godtgørelser. 
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Punkt 3. Bestyrelsen 
Tina vil høre, hvordan det går med de nye opgaver, som alle har 
fået. 
 
Linda synes, at det går godt. Har bogført og afleveret regnskab til 
Elisa. 
 
Helle skal i gang med hendes opgaver. 
 
Pernille skal undervises i Conventus i det nye år, da hun har 
opgaven vedr. medaljer. 
 
Pernille har svært at komme i kontakt med skolens kontaktperson. 
Tina synes, at Pernille skal kontakte Hanne Lindegaard, for at 
høre, om der er kommet ny kontaktperson. 
 
Tina sagde, at alle er velkommen til at sige til, hvis de har brug for 
hjælp eller skal have mere undervisning. 
 
Der kommer sikkert ting, som Tina ikke har fået afleveret til 
nogen, men så må vi tage det, når det kommer. 
 
Det er rigtigt vigtigt, at vi informerer ud til vores medlemmer, når 
det sker noget. Tina glemte desværre og sende ud, at 
gymnastikken holdte efterårsferie.  
 
Voksne holdene er glade for at blive informeret og vi er blevet rost 
for det – så det skal vi fortsætte med. 
 

Punkt 4. Næste sæson 
Vi skal begynde at tænke på næste sæson. Vi skal finde en ny 
instruktør for Tumlespring. Vi kunne prøve at spørge Tine, som 
har mor/far/barn holdet. Vi skal så finde en instruktør til hendes 
hold. 
På planlægningsmødet i februar skal vi begynde at høre om deres 
planer om næste sæson. 

Punkt 5. Fælles juleafslutning 
Vi skal igen i år afholde fælles juleafslutning for børneholdene. 
D-Girls og Mor/far/barn holdet skal inviteres. Dette sørger Mette 
for. 
Lise styrer processen, og river fat i os andre, når opgaverne skal 
gøres.  
Vi tager stilling til, om vi skal have borde inde i hallen, når vi ved, 
hvor mange der kommer. 
Pernille har problemer med sin computer, så hun kan ikke lave 
invitationen. Lise overtager. Tina sender en gammel invitation, 
som kan rettes til. 
Pia lovede at tage kopier, som bliver udleveret på alle holdene. 
Der bliver også udsendt en mail til alle holdene vedr. denne dag. 
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Deadline for tilmelding 1/12. Der skal sendes ud i uge 45 
 
Tina spørger Niels fra Kulsviergården, om vi kan låne ovn og 
kogeplade den dag. 

Punkt 6. Materialer 
Tina har spurgt instruktørerne om de har nogle ønsker, men har 
ikke hørt noget. 
 
Pia sagde, at de godt kunne bruge et springbræt. Tina synes, at 
de lige skulle snakke samme og finde ud af, om der var flere ting, 
som de kunne tænke sig blev skiftet ud. Pia vender tilbage. Og så 
skal vi i gang med at søge midler til dette. 

Punkt 7. Tina kunne orientere, at man havde haft oppe i Hovedbestyrelsen, 
at det kunne være lidt svært for de afdelinger, som havde 
forskellige personer, som mødte op til møderne hver gang. Det 
kan være svært at følge med i en samtale, når man ikke har været 
med til sidste møde. 
 
Man kan overveje, om nogen vil deltage i møderne fast. Pernille 
undersøger, om hun kan deltage i møderne i 2017. Hun synes, at 
det er spændende at deltage i. 
 
Næste møde er den 1. december, og er samtidig vores 
julefrokost. Alle, som deltager i møderne, er velkomme. I skal bare 
melde tilbage til Tina, at I er interesseret at være med. 
 
 

 
Dato: 30.10.2016 

 

Tina Folkmann 


