
  
 
 

Referat 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00 
i klubhuset 

Til stede: Mette Zeiner, Pia Høier, Pernille Bøgemose, Linda Lyng Madsen 
og Lise Lausten Frederiksen 

Afbud: Christina Jensen 

Referent: Lise Lausten Frederiksen 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Status på holdene 
Mette meldte tilbage vedr. børnehold. Det går fint på børnehold. 
Mange børn. Der har været rokeret lidt rundt på gymnasterne, da 
tanken var at niveaudele børnene på springholdene i år, men det 
har resulteret i, at der var børn der følte sig alene på sin alder på 
holdet og som så er blevet rykket.  
Stadig udfordringer med, at der er rodet i redskabsrummet på 
skolen. 
Lise meldte tilbage fra voksenhold.  
Der er stor tilslutning til Zumbaholdet og folk virker glade for 
undervisningen. Der er et ønske om Zumbatrøjer, hvilket der 
arbejdes videre med. 
Går også fint med Sørens GymFIT hold. De er knap så mange. Vi 
kunne måske lave lidt reklame derfor. 
Inger melder også tilbage, at det går fint på M/K holdet. Stort 
fremmøde og god stemning. Har et ønske om oprydning i 
skabene på skolen. 
Merete har meldt tilbage omkring nogle vogne (se punkt 8). 
 

Punkt 2. 
 
 
 

Økonomi 
Linda gennemgik gymnastikafdelingens økonomi. 

Punkt 3. Bestyrelsen 
Linda og Lise har fordelt bestyrelsens opgaver mellem sig, men vi 
er lidt bagud med nogle ting, da tiden mangler. 
Tina Folkmann, Linda og Lise har afholdt møde med Susan 
Christensen fra skolen vedr. oprydning osv.  
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Skolens pedel har opsat knagerækker og repareret skabet i 
omklædningsrummet på skolen. Dejligt. 
 

Punkt 4. 
 
 
 
 
 
 

Næste sæson 
 
Søren fortsætter såfremt der er tilslutning. 
Lene fortsætter (ønsker klippekort og start kl. 19.00) 
Inger og Joan fortsætter. 
Merete fortsætter. 
Maja Roed stopper desværre. 
Mette stopper desværre som instruktør. 
Pia fortsætter 
Pia spørger Brian om han vil fortsætte 
Tine Bojer vil gerne tage Tumlespring. 
Marie stopper desværre. 
 
Vi ved ikke om de unge hjælpetrænere fortsætter. Det er for 
tideligt at spørge dem. Venter til foråret. 
 
Vi kommer til at mangle mindst én springinstruktør og en 
instruktør til mor/far/barn. Der skal gøres en indsats for at søge 
efter instruktører (mail til medlemmer, Facebook, Lokalt Nyt osv.) 
 
Vil forsøge at oprette dansehold igen, såfremt vi kan få instruktør. 
 
Ideer til nye hold og instruktører modtages gerne. 
 
Det blev besluttet, at der næste sæson ikke tilbydes klippekort. 
Det blev besluttet, at der næste sæson ikke tilbydes rabat ved 
deltagelse i to voksenhold. 
Det tilstræbes, at så mange gymnaster som muligt tilmeldes 
digitalt via vores tilmeldingssystem. 
 
Dato for opvisning 2018 er fastlagt (15/4 2017). Der blev talt om, 
hvorvidt opvisningen 2019 skal ligge tidligere mod evt. at have 
sommerhold. Nogle synes opvisningen ligger for sent og andre 
synes der er for lang sommerpause for springgymnasterne. 
Punktet tages op igen i foråret. 
 
Pia undersøger indtil da med Brian, om der er stemning for at lave 
sommerhold for springgymnaster. 
 

Punkt 5. 
 

Fælles juleafslutning 
Hallen og cafeteriet på Kulsviergården er under renovering og det 
er usikkert hvor lang tid det tager, men det betyder pladsmangel til 
juleafslutning, hvis det skal afholdes som sidste år. Samtidig er vi 
nu ikke ret mange i bestyrelsen til at afholde juleafslutningen for 
børneholdene. Det er derfor besluttet: 

 Juleafslutningen afholdes torsdag den 14/12 2017 kl. 17.00-
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19.00. 

 Afslutningen er i år kun for gymnaster (ikke forældre og 
søskende) 

 Ingen betaling og tilmelding til juleafslutning. 

 Linda indkøber brikjuice, klementiner, pebernødder, småkager 
og evt. små 1 krones slikposer, servietter eller køkkenrulle, lidt 
paptallerkener som skal bruges til kagefade. 

 Budget (max. 10 kr./gymnast). 

 Lise medbringer en rulle affaldssække 

 Lise laver indbydelse. Skal ud til medlemmerne pr. mail og 
print midt november. Gerne en reminder pr. mail i december. 

 Instruktørerne for børneholdene aftaler sammen 
programmet/aktiviteter for afslutningen og melder tilbage til 
bestyrelsen. 

 Linda kan ikke hjælpe på dagen. Pernille, Christina og Lise 
kommer og står for forplejning. Mette og Pia tager sig af 
gymnasterne sammen med de øvrige instruktører og 
hjælpetrænere. 

 Der opsættes ikke borde/stole. 
  

Punkt 6. 
 
 
 

Opvisning 
Opvisningen er søndag den 15/4 2017. 
Hallen på Kulsviergården er booket. 
Det blev på opstartsmødet besluttet at finde et opvisningshold. 
Denne opgave udestår. Pia spørger Brian, om han vil stå for det 
og vender tilbage snarest muligt. 
Budget max. 2500 kr. 
 

Punkt 7. Status børneattester 
Tina Folkmann har indsendt anmodning om børneattester på 
vores instruktører og hjælpetrænere over 15 år. Der er endnu ikke 
kommet en tilbagemelding. 
 

Punkt 8.  Materialer 
Der er købt diverse materialer til Sørens og Ingers hold (elastikker 
osv.) Lene har købt et par bolde. 
 
Inger har ønske om nogle flere bolde og flere elastikker. Linda 
undersøger priser mm. Hvis der indkøbes nye bolde, skal de låses 
inde. 
 
Inger har også haft ønske om flere måtter, men det er sat i bero 
foreløbigt.  
 
Inger har et ønske om, at der ryddes op i foreningens skabe på 
skolen. Der er evt. behov for indkøb af nogle kasser til at have 
materialer i. Lise og Linda ser på det. 



 4 

 
Merete efterlyser nogle vogne til at køre ting på, som plejer at 
være i Kulsviergårdens redskabsrum. Lise/Linda undersøger. 
 
Pia og hendes mand limede airtracken inden sæsonstart og den 
holder endnu! Satser på, at den ikke giver os udgifter denne 
sæson. 
 
De store måtter på Kulsviergården er i stykker og skal repareres. 
Pernille spørger en lokal møbelpolstrer, om hun kan klare 
opgaven og pris. 
 
Der er ønske om et ”halvtag” over de store måtter i hallen for at 
skåne dem. Vi skal finde ud af, hvordan vi kommer videre med 
den ide. 
 
Lene havde tidligere ønske om et mobilt musikanlæg, men da det 
ser ud til at musikken på Kulsviergården virker, gøres pt. ikke 
yderligere. 
 
Pia har ønske om en stortrampolin. Pia sender link eller lign. til 
hvilken trampolin det skal være med pris osv. 
 
Hvis instruktørerne har ønske om materialer/udstyr o.l. skal der 
fremsendes en konkret beskrivelse af materialet/udstyret. Evt. et 
link eller lign. med pris til bestyrelsens godkendelse. Instruktøren 
foretager selv købet med mindre andet aftales.   
 

Punkt 9. 
 
 
 

Eventuelt 
Der har været en henvendelse ang. en ung voksen, der ønsker at 
være hjælpetræner på springholdene. Lise tager kontakt med 
henblik på hjælp på spring 2 og 3. 
 
Der har været en henvendelse vedr. instruktør til dansehold. Lise 
tager kontakt. 
 
Den 20/2 2018 kl. 19.00 er der møde for instruktører og 
bestyrelsesmedlemmer vedr. opvisningen, næste sæson mm. Det 
skal forinden aftales hvorvidt det giver værdi, at de unge 
hjælpetrænere deltager i dette møde. 
 
Den 20/3 2018 kl. 19.00 er der bestyrelsesmøde. 

 

 
 

Dato: 29. oktober 2017 

 

Lise Lausten Frederiksen 

 


