NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: torsdag d. 6/4-2017 kl. 19.00
Sted: Idrætscenter Nyborg, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Ann Rasmussen, Inger Bank, Lars Trustrup, Anne Haals, Joan Pedersen og Gert
Jørgensen
Afbud: Jette Basnov og Anne-Marie Schürmann
Referent: Gert Jørgensen
DAGSORDEN:
1. Skal referater fra bestyrelsesmøder på NGIF’s hjemmeside?
Der laves fremover 2 referater, hvor beslutningsreferatet lægges på hjemmesiden.
2. Skal referater fra årets generalforsamling på NGIF’s hjemmeside?
Referater fra den årlige generalforsamling lægges på hjemmesiden.
3. Retningslinjer for kommunikation via Facebook/NGIF’s hjemmeside?
Hjemmesiden gøres mere ”aktiv”. Der ønskes mere input (tekst og billeder) fra
begivenheder, bl.a. fra medlemmer og instruktører. Også inputs til vor aktivitetskalender.
Fritidsportalens aktivitetskalender bruges ligeledes fremover.
Løbeaktiviteter lægges på vorespuls.dk og motionsguiden.
Facebook bruges som hidtil.
4. Skal FU-møder på NGIF’s hjemmeside?
Det er ikke nødvendigt og fremover vil de blive slettet.
5. NGIF’s hjemmeside og regnskabsprogram fra Clumeo. Der holdes møde med Clumeo d.
21/4-2017. Har I noget I vil have med?
Lars oplyser at der vil blive holdt møde med firmaet. Det er kendt i foreningskredse og
specielt regnskabsprogrammet virker interessant. Det skal kunne integreres med vores
hjemmeside. Det skal i givet fald erstatte Conventus. Det er naturligvis vigtigt at et
eventuelt skifte gøres i god tid inden den nye sæsonopstart. Anne Haals ønsker at deltage
i de kommende møder med Clumeo.
6. Ny sæson.
Ann oplyste at Morten Wexø Skov vil være behjælpelig med musik til træning og
opvisninger i den nye sæson.
Tumbling er i flere foreninger blevet meget populært. Ann vil undersøge om der er
grundlag for oprettelse af et hold, og vigtigst af alt, at finde en instruktør der er uddannet.

Klatrevæg til Skovparken (Centersalen) undersøges nærmere. Til efteråret rettes der
kontakt til Nyborg Kommune (Lars Andersen). Lars Trustrup har tidligere arbejdet lidt med
denne idé, og oplyste en investeringsramme på ca. 400 tkr. Financiering undersøges
nærmere, bl.a. ved fonde, men i samarbejde med Nyborg Kommune.

7. Sponsorering iflg. udleveret ark.
Der er lavet en aftale med fodboldafd. om sponsorering i Idrætsparken, der gør at begge
foreninger kan gå ud og søge sponsormidler. Sponsorerne får skiltning iflg. takstbladet.
Ann og Claus fra fodboldafd. laver en liste, så vi ikke henvender os til de samme
sponsorer. Sponsorering i Skovparkhallen, ligeledes med skiltning, står vi selv for, og her
er prisen kr. 300,-/m med en højde på 1m. Her er der kun skiltning i gavlene, men Gert
spørger Keld Ahrentoft om der kan sættes øverst i siderne også. En aftale med en sponsor
løber normalt for 1 år ad gangen. Prisen for fremstillingen af skiltet påhviler sponsoren,
men Lars tager fat i Foliekniven (skiltefirma), så vi har nogle ensartede standardpriser at
kunne tilbyde. Der kan være prisforskelle p.gr.a. farver mm. Skilteopmåling tager Gert sig
af.
Det skal fortsat være muligt at sælge sponsorater på Juelsbergløbets hjemmeside. Prisen
er fastsat til kr. 1.000,-.
Generelt vil de sponsorer der har skilte opsat, også få reklameeksponering på vores
hjemmeside med i samme pris.
8. Åbenhed overfor medlemmer og instruktører.
Som nævnt i punkt 1+2, lægges både referater fra generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder ud på hjemmesiden. Der laves fremover nyhedsbrev specifikt til
instruktørerne, og et andet til medlemmerne.
9. Skole OL.
Der afholdes Skole OL d. 11/5-2017 i samarbejde med Danehofskolen. Det er for 4-5 kl. og
der forventes ca. 500 deltagere. De bedste går videre til Landsmesterskabet i Aarhus. Den
25/4 afholdes der kursus for 8 kl. i de forskellige discipliner. De skal være behjælpelige
under OL. NGIF Gymnastik & Atletik indkøber ca. 50 T-shirts til alle hjælperne. De
opbevares efter brug på Danehofskolen. Indkøbet vil være omkostningsneutralt. Der
ønskes flere frivillige medlemmer til at hjælpe.
10. Eventuelt.
Joan spørger ind til antallet af medlemmer i vores forening, set i forhold til kontingentindbetaling. Lars forklarer at det er fordi sæson og kalenderår ikke passer sammen.
Inger fortæller om den kommende opstart af broløbsskolen ifm Broløbet i september. Der
vil blive lavet et link på vores hjemmeside inden d. 1/5. Prisen for broløbsskolen vil være
kr. 125,-.
Ann oplyser at der er kommet kr. 14.000,- fra NIS til redskaber. Instruktørerne kontaktes.
Ann oplyste at der foreløbigt (dd) er tilmeldt 37 til Gymskolen, og 53 til Ølløbet i
Refsvindinge.
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Ann fortalte at ”Projekt bevæg dig for livet” holder møde torsdag d. 4/5. Det er Anne fra
DGI der er koordinator.
Der holdes møde med instruktørerne torsdag d. 8/6 kl. 19.00. Information følger. Honorar
til instruktørerne for den forgangne sæson udbetales ca. 1/5, iflg. Lars.
Lene Sørensen melder tilbage fra Gymdanmark, at Vibeke Eriksen er stedfortræder i
Hovedbestyrelsen i NGIF. Hun er også med i koncertudvalget, og melder tilbage herfra.
Carl Haals er i NIS og NIF, og melder tilbage herfra.
Der mangler ny leder til Gymnastikudvalget.
Joan tilbyder sin assistance ifm med det kommende instruktørmøde.
Datoen for næste bestyrelsesmøde aftales d. 4/5
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