
ASGI Gymnastik opstartsmøde den 22. august 2017 kl.19.15 i Klubhuset 

 

Til stede:  

Linda, Lise, Søren, Tine, Lene, Mette, Christina, Joan, Enya, Roseline, Alberte, Nina, Katja, Viktor, Matias, Maja, Brian 

 

Vi starter med en præsentationsrunde  

 

1. DENNE SÆSONS HOLD SAMT INSTRUKTØRERNE OG HJÆLPETRÆNERNE 

Der er sæsonstart 4. september 2017.  

Oversigten over holdene gennemgås.  

Tumlespring er fuldt booket og Mette har selv startet en venteliste.  

Der mangler instruktører på D-Girls og MGP. 

Lise har talt med Olivia, som gerne vil tage danseholdene. Vi skal have det til at passe sammen med lokaler.  

 

2. KURSUS 

Der tilbydes kurser hos DGI og DGF. Man kan melde ønsker ind til Lise. Man kan selv kigge på nettet, hvad der er af 

muligheder.  

 

3. GYMNASTIKUDVALGET 

Lise: Formand 

Linda: Kasserer 

Christina: Sekretær 

Pia og Mette tager de opgaver, som de har lyst til, da de også passer deres hold...  

Pernille har meldt ud, at hun vil holde en pause fra bestyrelsen og vil vende tilbage senere.  

Der skal laves en opdateret opgavefordeling.  

 

4. CONVENTUS 

Det program, vi bruger til holdlister.   

Hvis nogen har brug for at blive undervist i Conventus, så sig til. Linda er vant til at bruge det.  

 

5. JULEAFSLUTNING OG SÆSONAFSLUTNING 

Juleafslutning for børnehold den 14. december 2017 kl.17. 

Sommerafslutning for børnehold den 15. april 2018 kl.13. 

 

6. FÆLLESARRANGEMENT FOR INSTRUKTØRER OG HJÆLPETRÆNERE 

Fællesarrangement for bestyrelse/instruktører/hjælpetrænere på Kulsviergården den 3. september 2017 kl.12.30. 

 

7. OPVISNING 

Vi snakker om, at sidste års opvisning var fin.  

Det var nogle gode gæsteindslag.  

Skal vi have triple team på igen?  

Skal vi sætte prisen op / tage entré for børnene?  

 

8. MØDER 

Se vedlagte mødedatoer for sæsonen.  

 

9. ØNSKER TIL MATERIALER 



Man kan indlevere ønsker til materialer.  

Vi har været nødt til at aflevere vores overskud til hovedbestyrelsen, men vi kan fremadrettet søge om at beholde det 

selv til andre materialer.  

 

10. EVENTUELT 

* Der skal indhentes børneattester på de instruktører, som er over 15 år gamle og som har med børn at gøre ift. 

træning.  

 

* Hjælpetrænerne får udbetalt 500 kr. pr. hold, de hjælper, i december og marts.  

 

* Hvis der fremadrettet bliver brug for reparation af eks. airtrack'en, kan Tines mand muligvis være behjælpelig. 


