
  
 
 

Referat 
 

Referat fra planlægningsmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 20. februar 2018 kl. 
19.00 i klubhuset 

Til stede: Mette Zeiner, Pia Høier, Brian Baltzer, Julie Lorenzen, Lene 
Høier, Inger Petersen, Søren Jensen, Tine Bojer Jørgensen, Maja 
Nederlund Hansen, Linda Lyng Madsen og Lise Lausten 
Frederiksen 

Afbud: Christina Jensen, Pernille Bøgemose, Joan Blom Hansen, Kia 
Jensen, Maja Louise Roed, Merete Henriksen 

Referent: Lise Lausten Frederiksen 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Status på denne sæson 
Lise: Velkommen til alle og specielt til Julie og Maja, som er nye i 
foreningen.  
Maja er nytilflytter til Alsønderup med stor erfaring indenfor 
gymnastik og børn med særlige behov. Vil gerne være en del af 
foreningen og på sigt måske være instruktør. Rigtig glade for, at 
hun vil komme med i dag. 
Julie er ny danseinstruktør i foreningen og har været i gang med 
holdet siden Nytår. Rigtig dejligt. 
Søren: Der kommer ca. 10 stk. til træning hver torsdag. Går godt, 
men kunne måske godt ønske, at der kom lidt flere. 
Brian: Går godt på Spring 3. Lavet lidt akrobatik i år. Godt 
samarbejde mellem instruktørerne. Lidt sårbart ved sygdom, ferie 
osv. Ønsker en stortrampolin. 
Lene: Går godt på Zumba. Lidt færre på holdet i foråret, men folk 
har travlt med familier osv. 
Pia: Går godt på Spring 1 og 2. Fungerer godt at have de to hold i 
hallen samtidig på den måde de er delt op i år. 
Mette: Går godt på Tumlespring. 
Inger: Gymnasterne synes træls, at der har været aflysninger på 
mandagsholdet pga. valg og skuespil på skolen. Lise tilbød at 
booke gymnastiksalen til ekstra træning i forlængelse af sæsonen. 
Inger mener ikke, at der er interesse for det. 
Har mistet måtter i gymnastiksalen. Dårlig oprydning i 
redskabsrummet generer.  
Har deltaget i rigtig godt kursus i seniorgymnastik sammen med 
Joan og Merete. Der kommer opfølgning til efteråret, som de 
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gerne vil deltage i. 
Tine: Udfordringer med oprydning i redskabsrummet på skolen. 
Mangler en rød kile og en halvdel af en rund skumdims. Tine 
kigger efter tingene på Kulsviergården. Er de der ikke der, må vi 
kontakte skolen. 
Træplint på skolen er ved at gå i stykker og er ikke forsvarlig. Lise 
gør skolen opmærksom på det og spørger om de køber en ny. 
Ellers er der måske mulighed for at vi kan rykke den vi har på 
Kulsviergården over på skolen, men kræver at der ikke er nogen 
på Kulsviergården, som bruger den. 
Julie: Der var 4 stk. til dans første gang. Gangen efter var der 17 
stk. og de følgende gange har der været ca. 14 stk. Går godt. 
Maja: Præsenterede sig selv og fortalte lidt om, hvad hun har 
arbejdet med på job, i DGI og som instruktør. 
     

Punkt 2. 
 
 
 

Næste sæson 2018/19 
Maja og Mette stopper 
Maja Roed og Mette stopper desværre. 
 
Dans 
Julie vil gerne fortsætte næste sæson. Udvider op til og med 7. 
klasse. Spørger dem hun kender om nogen kunne tænke sig at 
være danseinstruktør for et hold for de mindre børn. 
 
Mor/far barn holdet 
Vi kommer til at mangle en instruktør til mor/far/barn holdet, så der 
er risiko for at holdet ikke kan oprettes. Rigtig ærgerligt, for vi 
kunne have haft to hold i år. 
Lise har søgt instruktør til holdet i Lokalt Nyt, sendt mail til 
medlemmer og spurgt rundt blandt dem hun kender i byen (og gør 
det igen). Lise prøver Facebook og siger det også til 
gymnastikopvisningen. Også forslag om at sætte opslag i 
børnehaverne. Maja vil måske gerne have holdet i sæson 
2019/20. 
Alle er velkomne til at gøre en indsats for at få instruktører – 
spørge dem de tænker kunne være en mulighed. 
 
Kia vil muligvis gerne være instruktør på Spring 1. Skal endelig 
afklares. Kia har spurgt om hun må tage nogle venner/veninder 
fra gymnasiet med til spring, så de kan prøve at være 
hjælpetrænere. Det må hun meget gerne. Hun skal lige give Pia, 
Brian og Lise besked. Der er brug for hjælpetrænere, der har 
størrelsen til at tage imod springerne. 
 
Tumlespring 
Tine tager Tumlespring og har lavet aftale med 3 hjælpetrænere. 
 
Øvrige hold 
Fortsætter uændrede på instruktørsiden, men kunne godt bruge 
en eller to mere på springholdene, så vi ikke er så sårbare. Også 
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lidt sårbart på voksenhold ved sygdom og ferie. 
 
Hjælpetrænere på springhold 
Mette/Pia spørger hjælpetrænerne på Spring 1, 2 og 3 om de vil 
fortsætte næste sæson og melder tilbage til bestyrelsesmødet den 
20/3 2018. 
 
Sommerhold 
Pia og Brian overvejer om de vil lave et sommerhold fra 
opvisningen til sommerferie start. Melder tilbage inden 20/3 2018. 
 
Julie overvejer om hun vil lave sommerhold – ligger lige i 
eksamenstid. Melder tilbage inden 20/3 2018. 
 
Øvrige ikke interesse for sommerhold. 
 
Lise fået henvendelse fra Tanja Leerbech-Holst som gerne vil lave 
sommerhold med motion for overvægtige børn eller alle børn. 
Mangler lige lidt afklaring, men vi sætter i gang, såfremt det hele 
falder på plads. 
 

Punkt 3. Planlægning af opvisning 2018 
Hallen er booket til opvisning den 15. April 2018. 
 
Vi vil gerne vise bredden af foreningen til opvisningen, men hvis 
nogen hold ikke har lyst til at deltage, er det også i orden. 
 
GymFit, M/K holdet og Motion for seniorer ønsker ikke at deltage i 
opvisningen. 
 
Lene forhører sig hos Zumba damerne og vi håber nogen har lyst, 
da det helt sikkert giver noget til opvisningen. 
 
Opstilling i hallen: Som sidste år. 
 
Ind og udmarch: Det er besluttet, at de ældste går ind først dvs. 
efter rækkefølgen Zumba, Dansehold, Spring 3, Spring 2, Spring 
1, Tumlespring, mor/far/barn holdet. Det er valgt for at få lidt ”go” i 
machen og så folk ikke ”futter” afsted. Alle øver ind og ud march 
(gå ret og i takt osv.) 
 
Gæstehold: Lise lavet aftale med HGI. Deres Trimple Team hold 
kommer. 
  
Program/rækkefølgen: Lise reviderer det fremlagte forslag efter 
ønsker på mødet og sender ud. 
 
Èntre: Det er besluttet at sætte entreen til 40 kr. for voksne og 10 
kr. for børn. 
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Bar: Der sælges kaffe/te, kage, sodavand, juice og vand. 
Cafeteriet er ikke åbent. 
 
Opgaver: Opgavelisten blev gennemgået og opgaver blev fordelt. 
 
Generalprøve: Der laves ikke generalprøve for alle hold på én 
gang, men holdene laver det hver for sig. 
 
Fællesdans: Lene øver med Tumlespring, Spring 1 og 2. 
Hjælpetræner fra Spring øver med Spring 3. Julie øver med 
danseholdet. Julie og Lene taler lige sammen om, hvordan Julie 
får dansen og Pia/Mette sørger for at Spring 3 lærer dansen via 
hjælpetræner. 
 
Alle instruktører, hjælpetrænere og bestyrelse mødes på dagen 
senest kl. 12.00, hvor vi gør klar. 

Punkt 4. 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2018 
Generalforsamling bliver tirsdag den 15. maj i Klubhuset. 
 
Vil gerne opfordre så mange som muligt til at komme. Lise sætter 
annonce i Lokalt Nyt, sender mail til medlemmer og reklamerer på 
Facebook, men alle må gerne opfordre til deltagelse og spørge 
sig omkring.  
 
Pernille stopper desværre i bestyrelsen. 
 
Linda og Lise har haft rigtig mange opgaver i årets løb. Det er 
også gået, men det at vi ikke er flere betyder, at det er vanskeligt 
at få tid til at tænke udvikling, fastholdelse, motivation, 
organisering, få flere instruktører, reklame, søge penge, nye tiltag 
og arrangementer, rydde op osv. Det bliver ren drift, hvis vi ikke er 
flere. Igen også meget sårbart og vi når ikke altid det hele. 
 
Der blev talt om, at man også kunne søge hjælpere, der ikke 
behøver være en del af bestyrelsen til udførsel af enkeltopgaver; 
f.eks. en gruppe der søger penge. Det skal der i så fald arbejdes 
videre med. 

Punkt 5. 
 

Eventuelt 
 
Nye ideer: 
Pia foreslår inspireret af NATminton at lave GymNATstik og 
tænker lidt videre i den retning. 
 
Brian vil gerne lave en gymnastik lørdag/søndag evt. med 
overnatning. Bestyrelsen siger ok for leje af hallen til dette. Aftale 
med hallen skal gå gennem bestyrelsen. 
 
Brian overvejer ”sommerskole” gymnastik. Lise sender info videre 
til Brian som DGI har sendt ud derom (hvis det ikke er slettet). 
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Redskaber: 
Der er købt en del ting til voksenholdene: måtter, bolde, 
håndvægte, elastikker osv. Husk at udstyret er fælles for alle hold. 
 
Der er forslag om indkøb af stortrampolin. Behøver ikke være ny. 
Pia og Brian undersøger hvilke muligheder der er. 
Det skal undersøges, om man må bruge stortrampolin til 
almindelig springtræning uden uddannelse til stortrampolin. Ikke 
tanken at der skal startes stortrampolin hold pt. 
 
Tine har sendt ønsker om minitrampolin, bænke og skumplint. 
 
Send endelig flere ønsker. Så må vi prioritere og gøre hvad vi kan 
for at søge penge osv. Men vi får ikke noget, hvis vi ikke har 
ønsker vi kan arbejde for. 
 
Lise og Linda undersøger med hovedbestyrelsen, om vi kan købe 
noget af det. Også mulighed for at søge penge. 
 
Hjælp til at søge penge modtages gerne. 
 
DGI mails: 
Lise opfordrer til, at alle instruktører tilmelder sig DGI 
nyhedsmails. Der er rigtig mange spændende og relevante ting og 
arrangementer mm. 
 
Åben Hal 
Der har været ønske om Åben Spring og Tumle hal nogle 
weekenddage om året. Tages op igen på andet møde. 
 
Henvendelse fra GymDanmark 
GymDanmark har henvendt sig til os for afholdelse af KiB kursus. 
Kræver air track flyttes over i gymnastiksal. Ikke let. Lise svarer 
GymDanmark. 
 
Kurser 
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. Hvis vi skal 
bibeholde KiB certificering, skal vi have kursus til efteråret. 
 
Orientering 
Linda deltager 27/2 2018 i DGI årsmøde og Lise deltager samme 
dag i hovedbestyrelsesmøde. 
 
DGI har sendt nyhedsmail om tilbud af idrætsuddannelser i 
folkeskoler. Konceptet er, at eleverne får et undervisningsforløb i 
skolen og skal så i praktik i foreninger. Lise har sendt mail derom 
til skoleleder på Hillerød Vest, som har idrætslinje, men her var 
man desværre ikke interesseret. 
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Næste bestyrelsesmøde er den 20/3 2018 kl. 19.00 i Klubhuset. 
 

 
 

Dato: 25. februar 2018 
 
Lise Lausten Frederiksen 
 


