NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde / budgetmøde
Tid: torsdag 26. januar 2017 kl. 19
Sted: Idrætscenter Nyborg, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Vibeke Eriksen, Ann Rasmussen, Lars Trustrup, Inger Bank, AnneMette Rasmussen, Jette Basnov og Birgit Nancke
Afbud: Tina Rasmussen, Anne-Marie Schürmann
Referent: Birgit Nancke
DAGSORDEN
1. Budget 2017
Ud fra Budget 2016 gennemgås og tilrettes de enkelte poster. Lars
indskriver de aftalte poster i det nye budget 2017.
Lars har indberettet medlemstal til CFR. Opgørelsen til kommunen er
ligeledes lavet og Ann sørger for at aflevere denne.
Fremover skal alle fakturaer til NGIF Gymnastik & Atletik fremsendes til:
faktura@ngif.nu
Birgit informerer instruktørerne via conventus og facebook.
2. Zumba-holdet
Der er kommet mail fra medlem af zumba-holdet, der anmoder om at få
en del af sit kontingent tilbagebetalt, da hun ikke synes om den nye
instruktør, som hun kender fra tidligere.
Bestyrelsen kan kun beklage situationen, men da holdet ikke er lukket,
mener bestyrelsen ikke, der er grundlag for at refundere en del af
kontingentet. Der opfordres til at give den nye instruktør en chance eller
at deltage på andre af foreningens hold.
Birgit skriver svar retur til afsenderen.
3. GymDanmark – løsøreforsikring
Opkrævningen fra GymDanmark, som blev debatteret på
bestyrelsesmødet den 13. januar, er endnu ikke betalt. GymDanmark
mener ikke, at vi har opsagt forsikringen.
Lars har fundet den tidligere mailkorrespondance, og selv om det ikke
står direkte, bør der ud fra ordlyden ikke herske tvivl om, at forsikringen
er opsagt. Lars kontakter GymDanmark.
For at sikre, at forsikringen er opsagt, har Birgit fremsendt ny opsigelse
til GymDanmark. Birgit rykker GymDanmark for en bekræftelse på
denne opsigelse.
4. Seniordans
Da Karen endnu ikke er helt frisk, og Ulla har sprunget akillessenen,

hjælper Grethe fortsat med undervisningen.
5. Overlevering
Birgit har sidste arbejdsdag tirsdag den 31. januar.
Det er aftalt, at Ann i første omgang overtager telefon og computer. Når
der er ansat en ny i stillingen, vil Birgit deltage i overlevering af
igangværende opgaver.
6. Eventuelt
Der afholdes jobsamtale med seks udvalgt ansøgere i morgen.
Anne-Mette, Vibeke, Ann og Lars deltager fra bestyrelsen.
Der skal bl.a. lægges vægt på fleksibilitet i forhold til arbejdstid og
arbejdsmængde, stabilitet og kommunikation.
Anne-Mette udarbejder en case.
Der er endnu ikke fundet en ny kasserer, der kan tage over efter Lars.
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