NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: torsdag d. 24.08.2017 kl. 19.00
Sted: Idrætscenter Nyborg, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Ann Rasmussen, Anne-Marie Schürmann, Anne Haals, Joan Pedersen, Jette Basnov,
Lars Trustrup og Gert Jørgensen
Afbud: Inger Bank
Referent: Gert Jørgensen

DAGSORDEN:

1. Brev til instruktørerne med eks på flg. indhold:
Praktikanter (forslag til indhold)
Praktikforløbet er for 8.kl, og over en vis periode i alt 10 timer pr. elev. De vil få et bevis
for at have deltaget i forløbet. Instruktørerne skal melde ind om de har mulighed for at
tage en praktikant. Inden udsendelsen af nyhedsbrevet til instruktørerne, har flg. hold
allerede sagt ja, nemlig: Atletik og løb for børn, Little Stars, GymDance, GymKids og
Parkour. Det er på holdenes træningstider at praktikanter skal møde ind.
Skriv til Gert hvis I (instruktørerne) ønsker at blive tilmeldt nogle af vore hold
Og alle nye instruktører bedes sende billede af dem selv til Gert til brug på hjemmesiden.
Desuden bedes alle logge ind på hjemmesiden (instruktørsiden), for at se og læse bilag,
instruktørmappe mm.
Jan Hansen ny pedel (redskaber og nøgleansvarlig)
Jan Hansen (tlf. 24430347, e-mail: janhh@turbopost.dk) er vores pedel, og I bedes
kontakte ham, hvis der er noget der går i stykker eller der skal låses op og i.
Ønsker I hjælp til musik, kontakt Morten Skov
Morten kan kontaktes på tlf. 22905045 hvis I skal have hjælp til redigering af musik.
Gymudvalg aflægger besøg når den nye sæson er startet
Gymudvalget aflægger som altid besøg. Gert kontakter udvalget og hører om, hvornår de
vil besøge de enkelte hold, og giver besked til instruktørerne.

2. Brev til medlemmerne. Hvem er vi og hvilke aktiviteter har vi.
Nyhedsbrev udsendes til alle medlemmer. Dato for udsendelse ikke besluttet.
Der skal stå noget om Koncertudvalgets arrangementer, og om hvordan overskuddene
fordeles til foreningerne, på grund af det store frivillige arbejde der gøres

3. Frivillig Fredag d. 29/9 med cm-marathon.
Vi arbejder på at blive medarrangør til ovennævnte event.
4. Lederkursus.
Ann har tidligere opfordret instruktører til, at tilmelde sig de udbudte kurser fra DGI, og
bestyrelsesmedlemmer de udbudte lederkurser. Hun og Anne-Marie Schürmann er
tilmeldt næste lederkursus i september.
5. Mødet med Anne (DGI) i oktober. Har vi noget der skal med?
Anne kommer d. 13/10 for afrunding af forløbet. Da der ikke er nogen dagsorden for
mødet, tager vi det undervejs.
6. Hjemmesiden er blevet opdateret.
Vi har fået Facebook lagt ind på forsiden af hjemmesiden.
7. Næste møde.
Afholder næste møde hos Ann i forbindelse med Annes (DGI) besøg d. 13/10.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen og hjælp udefra skal komme med input om, hvordan vi gør yngre voksne
interesseret i at blive instruktører hos os.
Koncertudvalget holder møde næste gang d. 19/9, og flere fra bestyrelsen opfordres til at
møde op.
På Storebæltskontoen står der ca. 30.000 kr. Det er et punkt til dagsorden ved næste
bestyrelsesmøde.
Årshjulet er ligeledes et punkt til næste bestyrelsesmøde.
Gert oplyste at årets GymSkole var godt overstået med stor succes. Holdet var helt fyldt
og det gav et overskud til foreningen på kr. 7.800.
Lars fortæller at det er vigtigt at når instruktørerne bestiller opvisningsdragter, at
faktureringen kommer direkte fra firmaerne til faktura@ngif.nu.
Gert sender en liste over indgåede sponsorater og vedlægger fordelingslisten, aftalt
foreningerne imellem. Desuden sendes uudfyldte kontrakter til Lars og Ann.
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