NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d. 21.09.2018 kl. 16.00
Sted: Idrætscenter Nyborg, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Ann Rasmussen (AR), Lars Trustrup (LT), Joan Pedersen (JP) og Jette Basnov (JB)
Afbud: Anne-Marie Schürmann (AMS), Jaris Juul-Jørgensen (JJJ)

Referent: Jette Basnov
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
2. Input fra Formand.
3. Input fra Kasserer, bl.a. status for tilmeldinger.
4. Input fra Daglig leder, bl.a. med status Parkour, Multisport mm.
5. Tidspunkt for næste møde.
6. Planlægning af instruktørmøde.
7. Juelsbergløbets 40 års jubilæum. Status.
8. Denne sæsons opvisning med forslag til ændringer.
9. Foreningen har 125 års jubilæum næste år.
10. Indkomne forslag/ønsker til nye redskaber.
1. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
Referatet er godkendt.
2. Input fra Formand.
Vi har i dag opsagt vores forretningsfører Gert Jørgensen.
Der har været afholdt en aktivitetsdag sammen med Aktivitetshuset, Skytteklubben og
Kegleklubben. Der deltog 30 børn og forældre.
Der er Rasmus Klump cm maraton på fredag på torvet.
(AR) har været til hovedbestyrelsesmøde. Keld og fodboldformanden har afklaret
problemet med sammenstød på banen. Der er lavet en aftale alle er med på.
DCU/DGI har spurgt om vi vil være med til at lave mountainbikehold for mænd der fylder
godt i landskabet. De stiller konsulent til rådighed. Vi spørger til instruktørmødet om der
er interesse for at få et hold.
Der er aftalt at mødes med PhotoCare Nyborg ang. Sponsorskilt, når vi har fået det sidste
vi har købt hjem.
Diabetesforeningen vil gerne have os til at sælge lodsedler.
Alex har fundet en forælder der vil være tovholder på Parkour.
Der er kommet en forespørgsel om samarbejde med Fodslaw.
De medlemmer der er blevet skuffet over Memborg holdet kan få penge retur eller finde
et andet hold.

3. Input fra Kasserer, bl.a. status for tilmeldinger.
Foreningens kontrakter opbevares af (LT).
Der er indkøbt nyt kamera til gymnastik. Vi skal have undersøgt forsikringsforhold.
4. Input fra Daglig leder, bl.a. med status Parkour, Multisport mm.
Penge fra Multisport for hjælpere til Tri-løb er modtaget.
5. Tidspunkt for næste møde.
Mandag den 22. oktober kl. 10.00 hos (LT), Sofienbergvej 22.
6. Planlægning af instruktørmøde.
9.00-10.00
Fremvisning af opvisningstøj.
10.00-12.00
Brunch
Huskepunkter til instruktørmødet:
1
Orientering om Daglig leder.
2
Sikre at alle har Login til Conventus og NGIF’s hjemmeside.
3
Der kan trækkes holdlister og afkrydsningsskemaer i Conventus.
4
Instruktørerne kan bede om hjælp fra bestyrelsen til indmeldelse af holddeltagere.
5
Der skal orienteres om Intersport samarbejdet og udleveres sponsorkort.
6
Der skal tages billede af alle instruktører og hjælpeinstruktører.
7
Uddeling af bestilt tøj og tasker.
8
Bevæg dig for livet samarbejde om Mountain Bike hold.
9
Ønsker til redskaber – se pkt. 10.
7. Juelsbergløbets 40 års jubilæum. Status.
Der er 92 tilmeldte.
Medaljer er indkøbt.
Intersport sponsorerer drikkedunke.
Danish Bakery sponsorerer kage til alle.
Rema 1000 giver frugt.
Der er masser lodtrækningspræmier
Planlægningsmøde lørdag 12.00 -14.00.
8. Denne sæsons opvisning med forslag til ændringer.
Jeanette og Vibeke har drøftet hvordan gymnastikopvisningen næste år skal være.
5 & 10 års nåle udleveres på holdene.
Kvik-pokal og Svigermor-pokal, indstillingerne skal ikke læses op, kun udleveres på skrift.
Forsøge at få Morten til at styre musikken
Fotograf til holdbilleder – gymnastikudvalget styrer tidspunkter for holdfotos.
Som noget nyt:
Instruktørerne laver en opvisning og få et gæstehold til at komme og lave en opvisning.
Evt. starte kl. 12.00 så vi slutter kl. 17.00.
Hvis der er ønske om spisning bagefter, spørger Velfærdsudvalget gerne Charlotte og står
for tilmelding osv. Ca. 150 for voksne og 75 for børn.
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9. Foreningen har 125 års jubilæum næste år.
På instruktørmødet skal vi høre om der er nogle der vil gå ind i planlægningen sammen
med de øvrige afdelinger i NGIF.
Ann har mange gode ideer til fejring.
10. Indkomne forslag/ønsker til nye redskaber.
Familiegymnastik holdet (Jeanette og Vibeke):
10 kegler til brug ved stationer
1 faldskærm (den vi har er ikke så god længere)
2 store terapibolde
Huskespil i træ
Små rekvisitter til sanse lege og 3 baljer til det.
Flere ærteposer
25 -30 bolde (i lille håndbold størrelse)
Balloner
Cindy Bøye:
En ny trampet. (Junior Dorado).
En god trampolin. Link: https://trampolin.dk/Produkter/Trampoliner/Doradotrampolin/Dorado®-trampolin-No--36.aspx
Kristian.
4 boxjump kasser. Nettofitness.dk og hedder plywood Plyo box 60x50x40cm
Et 9meter langt battlerope. Nettofitness.dk
Kettlebells: 2x12kg, 2x16kg og 2x20kg, ligeledes hos Nettofitness.
1 Whiteboardtavle sat op over radiatoren ved døren. ajprodukter i størrelse
1500x1200mm.
Faldskærme.
Spray til måtter
Whiteboard tavle til Keld.
11. Eventuelt.
Alex har sagt ja til at være tovholder på Projekt Unge i Front.
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