NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: mandag d. 05-03-2018 kl. 19.00
Sted: Nyborg Idrætscenter, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Ann Rasmussen, Anne-Marie Schürmann, Inger Bank, Jette
Basnov, Lars Trustrup, Joan Pedersen, Anne Haals og Gert Jørgensen
Referent: Gert Jørgensen
DAGSORDEN:

1. Status nyt medlemssystem.
Endelig aftale med Clumeo stilles i bero indtil april. Lars har testet det
og afventer nogle opdateringer fra firmaet. Vi er blevet foreslået et
andet system (Foreninglet.dk), som Sejlforeningen bruger.
2. Sponsoraftale med sportsbutik (Intersport).
Den endelige kontrakt er ankommet d.d. Ann sender den rundt til
gennemgang pr. mail i morgen. Ann viste udvalget af de nye foreslåede
tasker, og vi blev enige om at den fra Craft var den bedste.
3. Bankskifte fra Arbejdernes Landsbank til Spar Nord Bank.
Fredag d. 09.03.2018 flyttes de sidste midler over. Ann arrangerer et
møde med Spar Nord Bank (Michael Gertsen). Sigter mod d. 19.03.2018
og håber at banken kan den dag.
Mødet drejer sig om forvaltning af foreningens midler.
4. Forslag nye bestyrelsesmedlemmer.
Efter at Inger Bank og Jette Basnov stopper i bestyrelsen, og Anne Haals
også stopper som suppleant, kommer vi til at mangle et par nye. Dan
Bjerregaard (forælder til et medlem fra et af børneholdene) ønsker at
stille op. Der mangler altså stadig et par stykker. Gert sender en
påmindelse ud sammen med den forestående generalforsamling.
5. Foreløbig status for hold til ny sæson.
Anja Refsborg (BodyHop) stopper efter sæsonen. Hun melder om
dalende interesse for ”dansehold”. Holdet nedlægges derfor.
Tilbagemelding er kommet fra næsten alle, dog mangler vi at høre fra
nogle enkelte.
6. Nye trænere/instruktører til ny sæson (se vedlagte forslag til
stillingsopslag).
Da Mette Eriksen og Cindy Bøye stopper på Spring/rytme, er der lavet et
udkast til et stillingsopslag. Inger finpudser det og sender det rundt. Ann
havde været i kontakt med en instruktør fra Odense, som fortæller at

Jumping i minitrampolin er en stor success. Hun anbefalede at Ann talte
med en instruktør for et sådant hold, der flytter til Nyborg. Måske er det
en ny mulighed, men der skal dog tages hensyn til at anskaffelsen af
mini-trampoliner, kan være bekosteligt.
7. Nye regler for opbevaring af data (persondata).
DGI har online kurser. Jette er tilmeldt d. 20.03.2018, og Joan og Ann har
tilmeldt sig til d. 22.04.2018. Gert tilmelder sig også.
8. Indkomne forslag til generalforsamling.
Der er foreløbig kun kommet eet. Skal der være praktikanter på holdene
næste år?. Da der er flere parter involveret, bliver der holdt evaluering
på projektet i april. Vi tager vores erfaringer med fra de enkelte hold,
bl.a. at flere praktikanter kun er kommet en enkelt gang, og at der kan
have været for mange på enkelte hold. Der er også et økonomisk aspekt
i det. Vi skal hele tiden have for øje, at vores medvirken er at øge
interessen for gymnastik og atletik, og senere være aktiv i vores
forening.
9. Budgetønsker. Kan de imødekommes og i givet fald hvornår.
Da regnskabet endnu ikke er færdigrevideret, er det ikke muligt at give
besked allerede nu. Vi vender tilbage i god tid inden den nye sæson.
10.
Evt.
Idrættens pris. Vi indstiller Jens Winther og Lilian Sørensen til Nyborg
Kommune.
Hæderstegn. Den opdaterede liste skal også lægges på hjemmesiden.
Anne har listen og sender den rundt.
Årsnåle. Jette holder styr på både 5 års og 10 års nålene, og det
fortsætter hun med.
DGI statistik (Bevæg dig for livet) blev udfyldt online under mødet.
Brugt airtrack. Vi har en brugt, som vi har overtaget fra NAF, men ikke
bruger længere. Den kunne godt sælges. Der er kontakt til Alex
Petersen, der har indgående kendskab til den. Gert følger det op, og der
tages evt. kontakt til Niels Hugger (A-Sport). Pengene den kunne
indbringe, øremærkes til nye redskaber.
Vedtægtsændringer. Senest d. 07.03.2018 indsendes der
ændringsforslag af vore vedtægter. De sendes til Frank Wikkelsøe, der er
formand for NGIF’s hovedbestyrelse.
§ 12 punkt f ændres som flg.:
”På ulige årstal vælges 2 bilagskontrollanter. Valgperiode 2 år. De valgte
bilags-kontrollanter er kontrollanter for afdelingerne”
Instruktørmøde/evalueringsmøde efter afslutning af sæson. Der foreslås
d. 04.05.2018 kl. 17.30 i Skovparkhallens cafeteria. Gert booker.
Program:
17.30-18.15 evaluering
18.15-18.45 DGI og Gymdanmark repræsentanter
Spisning når lejlighed byder sig.
Samarbejdskontrakter underskrives.
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Generalforsamling d. 11.03.2018. Vi mangler en dirigent. Ann foreslår og
tager kontakt til Hans Henrichsen.
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