
Konstituerende møde i ASGI Gymnastik 1. juni 2017 kl.19 i Klubhuset 

 

Til stede: Pernille, Christina, Lise, Linda, Mette, Maja, samt hjælpetrænere: Katja, Nina, Roselina, 

Alberte, Enya.  

 

Vi starter med en kort præsentationsrunde. 

 

1. Konstituering af den nye bestyrelse 

Formand: Lise 

Kasserer: Linda 

Sekretær: Christina 

Bestyrelsesmedlemmer: Pernille, Pia, Mette 

 

2. Evaluering af opvisning 23. april  

Maja: Tumlespring "spærer" lidt for springholdene, når de går ind. Tumlebørnene er langsommere 

end springbørnene. 

Bo må godt få fast job som DJ/oplæser. 

Underlægningsmusik imellem hvert "show", så der ikke bare er stilhed.  

Der blev købt alt for mange drikkevarer (reducere cola (150 til næste år) og vand (300 købt i år. 200 

til næste år?) + juice (obs! at de skal være forskellige)).  

God mad fra Kulsviergården.  

 

3. Næste sæson 

Vi kunne godt tænke os at hæve samtlige kontingenter, men vi er usikre på, om hovedbestyrelsen 

skal ind over. 

Se vedlagte forslag til, hvordan vi forslår at hæve kontingenterne.  

Springholdene skal fremadrettet deles op i mindre/mere øvede. Det har Spring 2 haft gjort i noget 

tid, og det har fungeret fint.  

Spring 1 skal være for børn 6-10 år (vejledende alder!) (Maja, Pia, Brian, Mette + 5-6 

hjælpetrænere) 

Spring 2 skal være for børn 8-14 år (vejledende alder!) (Maja, Pia, Brian, Marie)  

Holdbeskrivelserne skal være sendt til Lise på mail: clausliserejsen@hotmail.com senest X. juli.  

 

4. Redskaber 

Blød måtte skal sys eller limes - den er ret stor. Vi skal spørge Pia.  

Airtrack'en skal repareres - det har Pia lovet at sørge for.  

Gul/blå trampolin - et hjul er i stykker. Måske er det væk. Det vides ikke. Det skal undersøges, om 

det findes. Ellers skal der købes nyt. Christina spørger sin mand, hvis hjulet er der og kan skrues 

på/repareres.  

Ønsker:  

Springbræt 

Skrå, blød måtte 

At vi får gjort status over, hvilke redskaber vi har... 

 

5. Opstartsmøde 22. august kl.19 i Klubhuset 

Er der styr på førstehjælpskassen på skolen? Pernille undersøger.  

Vi starter sæsonen op mandag den 4. september (uge 36). 

Vi holder juleafslutning torsdag den 14. december kl.17. 

mailto:clausliserejsen@hotmail.com


Vi har besluttet, at der er sæsonafslutning den 18. marts 2018 kl.14.  

Sidste år snakkede vi om, hvornår og hvordan der skal afholdes juleafslutning og sæsonafslutning.  
 


