NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d. 16. marts 2019 kl. 13.00
Sted: Skovparkhallens Cafeteria
Deltagere: Ann Rasmussen (AR), Joan Pedersen (JP), Jaris Juul-Jørgensen (JJJ), Dorte Nørgaard
(DN) og Jette Basnov (JB)
Afbud:
Lars Trustrup (LT) og Anne-Marie Schürmann (AMS).
Referent: Jette Basnov
DAGSORDEN:
1. Velkomst til evt. ny(-e) i bestyrelsen.
2. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
3. Input fra Formand.
4. Input fra Kasserer.
5. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
6. Evt. søge DGI/DGF foreningspulje til ”Unge i front” (jf. mail 6. februar og 13. februar).
7. Flytning af crosstræning/o-løb (jf. 13. februar).
8. Forslag om fælles NGIF-indstilling til Idrættens pris (Nyborg Kommune).
9. Forsikringsforhold – har vi en opdateret liste over redskaber?
10. NGIF´s 125 års jubilæum i 2019.
11. Gaver – til hvem og hvornår – fik vi afsluttet på sidste møde?
12. Kommende arrangementer.
13. Eventuelt.
1. Velkomst til evt. nye i bestyrelsen
Velkommen til Dorte Nørgaard.
2. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
Godkendt.
3. Input fra Formand.
AR og LT har været til møde med DGI og cykelklubben om holdet for mænd med former.
AR orienterede om hvordan opstarten skal være og økonomien. Der er planlagt start 12.
maj. Nyt møde med cykelklubben 1. april. På sigt vil det også være fint med et damehold.
Planlægning af frivillig fredag.
Lokalhistorisk arkiv har billede fra 1. fanes indvielse.
Vibeke har ansøgt om 8 stk. rullebrætter for at have nok til gymnastikopvisningen. Godkendt.
Vi mangler fotograf til gymnastikopvisningen.
Zombimonsterløbet. Der skal indhentes tilladelse til at bruge video fra sidste år.
Demenskursus starter i april. Kristina, Inger og Rita som vikar.
Udgangspunktet bliver Tårnparken.

4. Input fra Kasserer.
Intet.
5. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
AR sender en Doodle.
6. Evt. søge DGI/DGF foreningspulje til ”Unge i front” (jf. mail 6. februar og 13. februar).
Vi kan ikke søge da Lars har søgt penge til El-tid.
Unge i front. Skal det fortsætte? Kan vi søge fonde til betaling?
Hvis Danehofskolen ikke betaler noget til det, stopper vi.
7. Flytning af crosstræning/O-løb (jf. mail af 13. februar).
Vi kan ikke få en dato for, hvornår vi skal være væk. Det bliver med 1 md. varsel.
Måske kunne Bøjdenvej 92a være en mulighed (Peter Labori).
8. Indstilling til diverse priser.
HB vil gerne have fælles indstilling til Idrættens Pris.
Carl vil trække sig som bilagskontrollant i HB. Der skal findes 2 nye.
9. Forsikringsforhold.
Alt er næsten på plads.
10. NGIF’s 125 jubilæum i 2019.
Der vil blive reception i Nyborg Hallerne enten den 23. eller 16. november.
Skal der laves jubilæums T-shirt til sæsonopstart?
11. Gaver – til hvem og hvornår.
En gave (250,-) til instruktører, hjælpeinstruktører, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer ved
fødselsdage: 18, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 år osv.
En gave (250) til instruktører, hjælpeinstruktører, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer ved
25 og 50 års jubilæum.
Blomster/gave ved instruktørstop og udtræden af bestyrelsen.
Et kort ved konfirmation.
12. Kommende arrangementer.
Gymnastikopvisning 18. april 2020.
Evalueringsmøde 7/5-2019 kl. 19-21.
Cykling for mænd med former 12/5-2019.
Skole OL 21-23/5-2019.
Ølløb 23/5-2019.
Pakning af startnr. til Royal Run enten 24-26/5 eller 27-31/5-2019.
Forårsfestival 27/5-2019.
(AR) arbejder på et Whisky-løb.
13. Eventuelt.
Bestyrelsen har drøftet pris og service i Idrætsparkens Cafe og arbejder med en skrivelse til
NIF´s bestyrelse.
Årshjulet vil blive ajourført for sæson 2019/2020 og lagt på hjemmesiden så hurtigt som
muligt.
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