NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d. 21.januar 2019 kl. 16.30
Sted: Nyborg Idræts & Fritidscenter, 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.
4. Tidspunkt for budgetmøde (incl. foreløbigt regnskab for 2018).
5. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
6. Forsikringsforhold.
7. NGIF´s 125 års jubilæum i 2019.01.20
8. Gaver – til hvem og hvornår.
9. Status på redskabsønsker og evt. prioritering.
10. Rubrik på hjemmesiden ”Hvad kan du hjælpe foreningen med”.
11. Kommende arrangementer.
12. Eventuelt.
1. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
Godkendt.
2. Input fra Formand.
Der er modtaget lidt ønsker fra trænerne til budgettet.
Ny løbetræner starter den 28/1-2019.
Der bør måske laves et kursus for trænere i kommunikation og tale.
SFO & søndagsfræs har været godt besøgt sidst.
Bodyhop er også startet op.
Nytårsløbet gik fint. (Måske en god ide med nye skilte til parkering).
Foredrag med diætist Anne Knudsen var en succes.
Instruktørmødet gik fint – vi var ca. 40.
Der skal planlægges et ekstra trænermøde omhandlende demens lige inden opstart af ny
sæson.
Der anmodes om budgetønsker til indkøb af store ting.
Holdenenes faste ture skal lægges med ind i budget.
3. Input fra Kasserer.
Der er modtaget et budget fra Alex Pedersen på nyt TeamGym konkurrencehold. Der skal
søges penge til indkøb af gulv, måtter mv. (LT) og Lene Sørensen vil stå for det.

(LT) har søgt 280.000 hos Udlodningsmidlerne til el-tid på stadion. Derudover er der søgt
penge til en ”Elgun” (startpistol).
(Datoer for søgefrister skal lægges ind i årshjulet.)
4. Tidspunkt for budgetmøde (incl. foreløbigt regnskab for 2018).
Lørdag den 2/2-2019 kl. 14.00 Nyborg Idræts & Fritidscenter.
(Her skal også laves indkaldelse til generalforsamling i uge 6).
5. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
Se budgetmøde.
6. Forsikringsforhold.
Der er snart samlet redskabslister ind så forsikringen kan opdateres.
7. NGIF´s 125 års jubilæum i 2019.
(JP) laver noget ”Gammelkonegymnastik” og Jens Winther Sørensen vil også bidrage med
et hold. Budget fra Jens Winther Sørensen er ca. 200 kr. person 12 personer. Løb laver
også en event.
(AR) efterlyser et budget til at tage med til HB mødet, men vi aftaler at tale om det efter
Hovedbestyrelsesmøde når vi ved om Hovedbestyrelsen bidrager med noget.
8. Gaver – til hvem og hvornår.
NGIF giver p.t.:
En gave (250,-) ved fødselsdage: 18, 50, 60 & 70 år.
En gave (250) ved 25 og 50 års jubilæum.
Blomster/gave ved instruktørstop.
Et kort ved konfirmation.
(JB) ser hvor meget det bliver i sæson 2018-19 hvis 30 og 40 år også skal have gave. (der
er ingen).
9. Status på redskabsønsker og evt. prioritering.
Venter til næste møde.
10. Rubrik på hjemmesiden ”Hvad kan du hjælpe foreningen med”
Afventer til efter sommerferien.
11. Kommende arrangementer.
Generalforsamling 16/2 2019.
Gymnastikopvisning 6/4 2019.
Evalueringsmøde 7/5 2019.
Skole Ol 21, 22, 23/5 2019.
ZombieMonsterLøbet den 16/6 2019.
Eventuelt.
Lilian og Jens og har søgt tilskud til ”Kun for mænd” i Ringe. 2.200,- er bevilget. Tilskud til
leje af Keglecenter og tilskud til socialt samvær ved afslutning på herreholdet 1.100,- er
bevilget.
Alex Pedersen har søgt til Vejstrup Springcenter. 3.250,-. Vi giver 25,- pr gymnast og
foreningen betaler for trænerne.
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