NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d. 03.03.2017 kl. 16.00
Sted: Idrætscenter Nyborg, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Ann Rasmussen, Inger Bank, Jette Basnov, Anne-Marie
Schürmann og Gert Jørgensen
Afbud: Tina Rasmussen, Anne Mette Rasmussen, Lars Trustrup og Vibeke
Eriksen
Referent: Gert Jørgensen
DAGSORDEN (ikke nogen fast), men flg. blev gennemgået:
1. I forbindelse med opvisning i Nyborg Hallen 01.04.2017, skal Otto
Pedersen hyldes for 50 års lang og tro tjeneste som gymnastikinstruktør
(skulle have været sidste år).
Svigermorpokal går til Finn og Marianne Kristensen. Jette og Ann laver
indstilling. Pernille og Susanne vil indstille en af deres gymnaster til
kvikpokalen.
Bestyrelsen mente at mange af de små gymnaster så frem til at få deres
nåle, hvorfor det blev besluttet at de skal uddeles. Gert sender via
Conventus en besked til instruktørerne om nåle og konfirmation.
Nina Stisen spørges om hun vil speake til opvisningen.
Bestyrelsen har endvidere besluttet at der ingen fællesspisning er til
opvisningen.
Til at fotografere under opvisningen spørges Thomas. Den klarer AnneMarie, og hun vil også være behjælpelig med musikken og ”styringen”.
Programmet for opvisningen lægges ud på vores hjemmeside og
facebook.Det mailes også til alle instruktørerne. Lokalavisen inviteres.
Hvem skal være fanebærere? Vibeke spørges. Forslag: Anne-Marie eller
Mette Eriksen tager juniorfanen. Navne til øvrige faner: Jens Vinter
Sørensen, Tina Rasmussen og Jannik.
2. Generalforsamling lørdag d.11.03.2017
Til dirigent foreslås igen Frank Wikkelsøe. Gert kontakter ham. Gert
sender en reminder ud igen om datoen for generalforsamlingen, hvor
der betones vigtigheden af at komme til generalforsamlingen og støtte
op. Der mangler navne og interesserede til de ledige bestyrelsesposter,
en gymnastikudvalgsformand og en ny kasserer efter Lars. Gert har talt
med Mia Svane Hansen, der var interesseret. Hun arbejder til daglig i
revisionsfirmaet EY i Nyborg, og er medlem af håndboldafdelingen. Gert
kontakter hende igen og vil forsøge at lave en aftale mellem hende og
Lars
3. Ny sæson
Vi skal have besked hvis nogen af instruktørerne ikke fortsætter til

næste sæson. Indtil videre har vi kun hørt lidt fra Alex, men vi tror han
fortsætter da han har flere nye ønsker til nye redskaber for den
kommende sæson. Vi skal også have oplæg til tider og haller for den nye
sæson.
Anne-Marie melder om fin tilslutning til hendes hold i den nye sæson, og
det går også godt med denne og alle holdene. Anne-Marie fortalte om
sine planer med holdene til de kommende event i kommunen, eks
pinsemarked, julemarked mm. Der vil være aktiviteter flere steder og
ikke kun på Torvet, og måske også i ferierne.

4. E-sport
Ann og Anne-Marie talte om de store fremskridt der sker på området.
Ann vil tale med DGI for at få flere oplysninger. Anne-Marie undersøger
ved bekendte, hvor meget de ved. Vi kunne også gå sammen med andre
foreninger i samarbejde og få noget sat i gang.
5. Løb
Inger fortalte om de kommende løb, bl.a. NGIF’s deltagelse i
Kløverstidagen, med udgang fra havnen (Lause). Det vil blive d. 11/4
mellem 1600 og 1800. Det skal linkes op på vor hjemmeside. Ann
fortalte videre om et nyt Ølløb i Refsvindinge i samarbejde med
bryggeriet og DGI. Det bliver den 1. juni. Inger fortalte også at
løbeskolen fungerer, dog kunne tilslutningen godt være lidt større.
Crossløb er der fin opbakning og betragtes som en success. Vi fortsætter
med det sociale efter løb den sidste onsdag i hver måned. Morgenløb er
der også god tilslutning til. Biathlon afholdes ved Strandvænget onsdag
d. 21.06.2017 og den dato linkes også op, sammen med Stigeø-løb, som
er onsdag d. 17.05.2017. Broløbsskole starter i begyndelsen af maj. I
forbindelse hermed søges instruktører. Inger stopper med udgangen af
denne sæson som instruktør, og hun skal erstattes.
6. Generelt
Vi er blevet spurgt om vi kan afholde LM i år, i stedet for Ålborg. Datoen
er 18-20/8, men vi er ikke interesseret, da det vil ramle sammen med
årets Broløb.
Ann fortalte on ansøgning til NIS om kr. 28.000,- til nye redskaber, og
forventer at få svar inden d. 1/4. Carl Haals repræsenterer foreningen i
NIS som suppleant, og det er han fortsat interesseret i. Billeder fra
hyggedag sendt til Lokalavisen. Ann fortalte om skiltning og de samtaler
fortsætter med Claus Johanson fra fodbold-afd. Vores pris for skiltning i
Skovparkhallen vil blive lidt mindre end inde på stadion. Samtalerne
fortsætter.
Vores rum ved Møbelhotellet vil blive tømt snarest, og vi har mulighed
for et andet rum/areal med adgang hele døgnet, hvilket er vigtigt.
7. Eventuelt
Jette sende årshjul til Gert pr. mail, og han printer det ud og sørge for
ophængning inden opvisningen.
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Adam og Ann har lavet aftale om hans honorar.
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