
Bestyrelsesmøde vedr. opvisningsdagen søndag den 23. april 2017 

Tirsdag den 5. april 2017 

Til stede: Pia, Pernille, Lise, Linda, Tina 

 

1. Status gymnastikopvisning 

Indkøb er på plads.  

Lise beder dog om assistance til indkøb af sodavand (½-liters – de billige). Det gør Pia og 

Mette. De køber også juice.  

Der er styr på pokal, medaljer og diplomer.  

Der har været øvet fællesdans på alle ”børnehold”.  

Linda køber små poser slik til børnene, som deltager i opvisningen.  

Der er nok tilmeldte til alle opgaver.  

 

2. Generalforsamling 

Tirsdag den 9. maj kl.19 i Klubhuset. Tina fratræder. Mette genopstiller.  

 Der er ”efter-GF”-møde for bestyrelsen torsdag den 1. juni 2017 kl.19 i Klubhuset.  

 Der er opstartsmøde for instruktører, hjælpetrænere og bestyrelsen tirsdag den 22. august 

2017 kl.19 i Klubhuset.  

 

3. Kursus 

Der er 3 hjælpetrænere, som fortsætter næste sæson, og som dermed skal/bør på kursus. 

Det er i august. Mette foreslår, at vi afventer med at bruge penge på kurset, når der ikke er 

så mange instruktører. 

 

4. Sæson 2017 

A. Program: Vi snakker det nærmere program ved næste møde. Lise vil efterspørge ny 

instruktør til MGP-dans og D-Girls. 

B. Instruktører og hjælpetrænere: Tine (mor/far/barn) tager næste sæson med, men 

stopper herefter.  

Hvordan fastholder vi (hjælpe)trænere? Skal de eks. motiveres til at tage ansvar for 

eks. opvarmning? 

C. Kontingenter: Der er enighed om, at kontingenterne skal stige for nærved alle hold.  

D. Løn: Skal hjælpetrænerne have ”månedsløn” i stedet for afsluttende løn? Det er 

administrativt mere besværligt, men måske det fastholder hjælpetrænerne? 

E. Ønsker til udstyr: Pia ønsker en plint mere. Pia vil spørge Brian, om han har tanker om 

ønsker. 



F. Booking af lokaler: Vi betaler for timer på Kulsviergården, som vi ikke bruger. Det skal 

vi udfordre på! Lise vil spørge div. instruktører, om de ønsker at bibeholde nuværende 

træningstider mhp., hvornår der skal bookes.  

 

5. Budget 

Budgettet er afleveret. Se vedlagte.  

 

 

6. Opgavefordeling 

Diskuteret i punkt 1.  

 

7. Fællesarrangement 

Der er stemning for – og enighed om – at vi holder et fællesarrangement for instruktører, 

hjælpetrænere og bestyrelse. Det bliver søndag den 3. september 2017. 


