NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: onsdag d. 15-11-2017 kl. 19.00
Sted: Nyborg Idrætscenter, mødelokale ”Æbleskoven”
Deltagere: Ann Rasmussen, Anne-Marie Schürmann, Anne Haals, Joan
Pedersen, Jette Basnov, Lars Trustrup, Inger Bank og Gert Jørgensen.
Referent: Gert Jørgensen

DAGSORDEN:

1. Spørgeskema fra DGI (Anne) besvares.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde pga manglende login.
2. Bankskifte fra Arbejdernes Landsbank til Spar Nord eller
Sparekassen Fyn (se bilag).
Spar Nord, refereret af Lars/Ann.
Sparekassen Fyn, refereret af Lars/Ann.
Konklusion: Det besluttes at arbejde videre med Spar Nord.
3. Sponsoraftale med sportsbutik.
Sportsmaster(Nike) iflg bilag.
Intersport (Craft): iflg. bilag.
Konklusion: Der tales videre med begge virksomheder, og Lars viste os
et par udenlandske muligheder, som sportsbutikkerne kunne bruge som
leverandører. Den endelige beslutning skrives i et nyhedsbrev ved
juletid.
4. Forretningsorden og Storebæltskonto (se bilag).
Forretningsorden ændres på flere punkter, og vedlægges særskilt
sammen med referatet.
Reglerne for brug af Storebæltskonto rettes til. Anne sender reglerne til
Gert, som derefter retter dem til. Godkendes på næste bestyrelsesmøde
d. 12. januar (17.00) 2018.
5. Tilskud dragter/klubtøj depositum/køb/net system.
Vi arbejder videre med sagen. Evt. egenbetaling tages op ved ny
sponsoraftale.
6. Mette Eriksen med trøjerne (se bilag).
Vedlagte mail fra Mette Eriksen debatteres, og det meddeles at der ikke
kan betales det ønskede tilskud.

7. Kontingent. Hvad tager andre klubber? Eks Herrested og
Avnslev (se bilag)
Efter gennemgang af kontingenterne fra Ullerslev, Avnslev og Herrested,
besluttes det at fastholde vort kontingent. Der er enighed om, at den
”normale kontingentnedsættelse” ved tilmelding efter jul bortfalder, da
den bliver udnyttet af flere.
8. Ansøgning til kamera. Penge afsættes i budget.
Vi har søgt Spar Nord Fonden om et større tilskud til et evt. køb af et
avanceret kamera. Et kamera der kan vise stilbilleder og langsom
gengivelse. Det kan anvendes af gymnaster og atletikudøvere og giver
muligheder for indlæring af nye spring og vil give større sikkerhed i
springene. Indkøbsprisen er ca. kr. 30.000,-. Vi vil være i stand til selv at
betale kr. 10.000,Dette beløb afsættes ved næste budgetlægning i regnskabet.
9. Ønske om sportstasker med logo.
Fornuftigt forslag, da mange af vore gamle tasker ikke er pæne. Arbejder
videre med forslaget sammen med valg af ny sponsor (se pkt 3).
Medlemskøb besluttes ved samme lejlighed.
10.
Planlægning af trænermøde.
Ungdomsudvalget planlægger at lave et arrangement i januar (aktiv
aften). Der foreslås 2 datoer (19-01-2018, kl. 18.00) og (12-01-2018, kl.
18.00). Afholdelse i Skovparkhallen. Cafeteria, store hal og Tumlesalen
bookes. Vi undersøger begge datoer, men håber at det er muligt d. 1901-2018. Forplejning tager Jette og Marianne sig af. Det er et gratis
arrangement, hvor foreningen giver kr. 150,- pr. tilmeldte plus gratis
drikkelse.
11.
Planlægning af bestyrelsens julefrokost.
Fredag d. 12. januar kl. 17.00 hos Inger. Ann bestiller mad. Vi afholder
bestyrelsesmøde (budgetmøde) inden.
12.
Evt
Nytårsløbet. Vi skal her betale for leje af borde og stole (i alt kr. 900,-).
Anne søger om et større tilskud fra klubben.
Ann har været i kontakt med Gymnastikudvalget, og bedt dem huske
tilbagemeldinger.
De arbejder med et arrangement efter jul, og har lovet at vende tilbage.
Gymnastikudvalget snakker lige sammen, om de har brug for at deltage
i møderne engang imellem.
Seniordanserne har bedt om et tilskud på kr. 1.500,- til deres nytårsbal
d. 12-01-2018. Det skal gå til buskørsel (Erik Lund), som har tilbudt det
til kr. 3.000,-.
Det er ok fra bestyrelsens side.
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