NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d. 22.10.2018 kl. 10.00
Sted: Hos Lars, Sofienbergvej 22, Nyborg
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. Tidspunkt for næste møde.
5. Evaluering af Juelsbergløbet (40 års jubilæum).
6. Forsikringsforhold vedr. nyt kamera.
7. Foreningen har 125 års jubilæum næste år.
8. Salg af gammelt klubtøj.
9. Status på redskabsønsker og evt. prioritering.
10. Møde i koncertudvalget 24/10-19
11. Rubrik på hjemmesiden ”Hvad kan du hjælpe foreningen med”?
12. Cykelarrangement i damarbejde med MTB
13. Nytårsløb
14. Evt.
1. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
Godkendt.
2. Input fra Formand.
Michael Hegner har fundet et par private steder hvor træningen måske kan fortsætte når
Laden bliver brudt ned. Vi prøver om kommunen (Lars Andersen) har noget i kommunalt
regi først.
En pige der går på Sorø efterskole vil gerne være parkourtræner når hun kommer hjem
igen. Vi prøver efter jul om det er muligt at lave et møde med hende og en voksen som
godt vil stå for det samt eleverne for at få et hold op at stå til næste år.
3. Input fra Kasserer, bl.a. status for tilmeldinger.
Der kommer løbende tilmeldinger.
På (JJJ)’s hold har der været lidt problemer med at de alle er oprettet på 1 hold men faktisk er delt på 2 hold.
4. Tidspunkt for næste møde.
30.11.2018 kl. 17.00 hos (AR) eller (JP) med efterfølgende julefrokost.

5. Evaluering af Juelsbergløbet (40 års jubilæum)
Løbet gik overordnet godt.
Det bør laves om til noget crossløbsagtigt med kaffe og kage og det bør flyttes en uge
frem, da der er mange andre løb i den weekend. 22/9-2019.
6. Forsikringsforhold vedr. nyt kamera.
Vi har ikke nogen forsikring der dækker løsøre i dag. Vi må prøve at finde frem til hvad vi
har udstyr for evt. med hjælp fra Jan Hansen og Alex Pedersen. Vi kontakter dem.
Bestyrelsesansvar – der er tvivl om vi har en forsikring. (LT) sender noget rundt til bestyrelsen og (AR) checker hos DGI.
7. NGIF’s 125 års jubilæum næste år.
Birgit Pedersen har gymnastikdragter og (JP) vil gerne lave noget ”gammelgymnastik”.
Vi skal have fundet en person, der vil stå som tovholder.
Fanen skal hænges op.
8. Salg af gammelt klubtøj.
Der er mest jakker og singletter. Der skal tages billeder af det og det lægges på nettet.
100,- for en jakke og 50,- for en singlet.
Det tøj der er ude hos Atletikbørn og voksne løbere er blevet ejendom.
9. Status på redskabsønsker og evt. prioritering.
Vi skal rykke for svar på bevilling hos NIS. (Det er efterfølgende oplyst at der er møde onsdag den 24/10 2018). Vi laver prioriteringslisten næste gang, når vi ved, hvad vi har fået.
10. Møde i koncertudvalget 24/10 2019 Inkl. forespørgsel på koncertudvalgets tilmeldingsprogram vedr. hjælpere.
Vibeke Eriksen, Jan Hansen og (AR) deltager.
11. Rubrik på hjemmesiden ”Hvad kan du hjælpe klubben med”?
Der skal laves en rubrik på hjemmesiden, hvor der står hvilke opgaver medlemmerne kan
hjælpe med.
(AR) undersøger om vi kan få et program til at søge hjælpere.
12. Cykelarrangement i samarbejde med MTB.
(AR) har kontaktet Annette Leisner. Hun ringer tilbage.
13. Nytårsløb.
Kommunens idé om et nytårsarrangement ved Søbadet bliver ikke til noget, da den ikke
giver vores løbere tilstrækkelig plads til omklædning/bad og socialt samvær.
14. Eventuelt.
Vi arbejder på et nyt løb.
Underskudsgaranti til Efterårsfesten er godkendt.
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