NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d. 20-04-2018, kl. 17.00
Sted: Nyborg Idrætscenter, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Ann Rasmussen (AR), Jette Basnov (JB), Anne-Marie Schürmann (AMS), Joan Pedersen
(JP) og Gert Jørgensen (GJ)
Fraværende: Lars Trustrup (LT), Dan Bjerregaard (DB) og Jaris Juul-Jørgensen (JJJ).
Referent: Gert Jørgensen (GJ)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af sidste bestyrelsesreferat og beslutningsreferat.
Sidste bestyrelsesreferat er godkendt. Beslutningsreferat dateret d. 19-03-2018 laves og
lægges på hjemmesiden, sammen med dette referat.
2. Input fra Formand.
Cindy Bøye fortsætter som instruktør, og ønsker 2 hold i forlængelse af hinanden.
Gymnastikudvalget har meddelt at de alle 3 stopper. AR og AMS tager kontakt til Vibeke
Eriksen.
3. Input fra Kasserer.
Da LT har sendt afbud til mødet, tages dette punkt på næste møde.

4. Input fra Daglig leder.
Har booket tid til næste års Gymnastikopvisning. Det bliver d. 6. april 2019.
5. Tidspunkt for næste møde.
Vi enedes om næste møde i uge 21 eller uge 22. AR rundsender ”Doodle”. Flg. punkter
skal med: Clumeo, Årshjul, Persondataloven, nyt bestyrelsesmedlem.
6. Årshjul for den kommende sæson.
DB og GJ har lavet et udkast. Der skal arbejdes videre med datoer og begivenheder. AR og
JP arbejder videre frem til instruktørmødet, og efterfølgende lægges evt input ind.
7. Nyt løb i Nyborg, som erstatning for Etape Marathon.
Carl Haals har sendt en mail til bestyrelsen, hvor der fortælles om muligheden for et nyt
løb som erstatning. Der har været afholdt et møde med Nyborg Kommune (Lars
Andersen, Uffe Hvidkær), som er positive. De er villig til at overføre den eksisterende
bevilling fra Stiftens Etape Marathon. Vi opfordrer Carl Haals til at arbejde videre med
sagen, og lave et løb i NGIF regi. BROEN kunne være støtteorganisation.

8. Opstartsmøde d. 4. maj. Er instruktørhåndbogen gennemgået?
JP oplyste at den vil være færdigredigeret inden opstartsmødet d. 4. maj. Vibeke har
assisteret og de har i fællesskab været håndbogen igennem.
9. Projekt ”Unge i Front”
Projektet fortsætter næste sæson. Flere af praktikanterne overvejer at fortsætte hos os
som hjælpere i næste sæson. Vores instruktører tages med på råd tidligt i forløbet. AR
undersøger omkostningerne, og giver dem til GJ, som derefter søger om tilskud.
10. Clumeo?
Da LT ikke er tilstede, udsættes dette punkt til næste bestyrelsesmøde.

11. Henvendelse fra forældregruppe.
Forslag om et hold med træning 2 gange ugentligt, med højere krav til både spring- og
rytmedelen. Henvendelsen er dels fra eksisterende medlemmer (forældrene) og enkelte
der i dag træner i Bellinge, Svendborg mm. Forældrene foreslår et forhøjet kontingent til
dette hold. Bestyrelsen er enige om, at det kræver nøjere undersøgelser, også i relation til
de øvrige instruktører. Enighed om, at det ikke kan nås til den nye sæson. AR tager
kontakt til forældregruppen.
12. Persondataloven.
JP og GJ har været på et onlinekursus, afholdt af DGI. Det var holdt meget overordnet og
for alle typer af foreninger. Da vores medlemsoplysninger ligger i Conventus
(databehandler), er vi godt dækket ind. Privatoplysninger må opbevares som flg.:
Lønnede i 5 år
Ulønnede i 1 år
Medlemmer i 3 år
Da det er nyt for alle og træder i kraft d. 25. maj 2018, tager GJ kontakt til Conventus, for
bl.a. at få en definition på lønnede/ulønnede og medlemmer, og om Conventus foretager
en automatisk sletning af navne i de gamle arkiver.
13. Evaluering Gymnastikopvisning
Der var fint besøgt hele dagen. God fordeling af holdene. Der laves fremadrettet en
oversigt over opvarmningen i hal 2, da der var enkelte hold der ikke fik varmet godt nok
op. Til næste opvisning skal alle faner være med, og der skal afholdes en prøve inden
opvisningen, så man får de rigtige til at bære nogle af de tungeste faner.
Lydanlægget i hallen var meget ”bølgende”. Det skal der kigges på om der kan gøres noget
ved til næste opvisning. Måske kan det ikke undgås og vi skal leve med det.
14. LM
Bliver afholdt i Nyborg (Nyborg Idrætscenter og atletikbanen). Datoen er 17-19. august
2018. Overnatning på skolerne. Deltagerantal ca. 2-300. Forventet indtjening kr. 20.000.
15. Nyborg Skole OL status
Bliver afholdt d. 23+24.maj 2018. Alle kommunens skoler deltager.
16. Lønnede trænere?
Se under pkt 11.
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17. Evt
AMS om det kommende opstartsmøde (d. 4/5):
Ønsker hjælp i ungdomsudvalget, står i dag meget alene og tager kontakt til et par emner.
Vil gerne have folk med nye idéer. Der peges på Martin Rasmussen.
Programmet til dagen skal meget snart ligge fast, da GJ skal udsende det til instruktørerne
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