NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d. 30.11.2018 kl. 17.00,
Deltagere: Ann Rasmussen (AR), Lars Trustrup (LT), Joan Pedersen (JP), Jaris Juul-Jørgensen (JJJ)
og Jette Basnov (JB)
Afbud: Anne-Marie Schürmann (AMS)
Referent: Jette Basnov
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
2. Input fra Formand.
3. Input fra Kasserer.
4. Tidspunkt for næste møde.
5. Forsikringsforhold vedr. nyt kamera og løsøre generelt.
6. NGIF´s 125 års jubilæum næste år, inkl. forslag til tovholder.
7. Salg af gammelt klubtøj / bestilling af nyt.
8. Status på redskabsønsker og evt. prioritering.
9. Møde i koncertudvalget 24/10-2019, referat fra møde vedlagt.
10. Rubrik på hjemmesiden ”Hvad kan du hjælpe foreningen med”?
11. MTB-cykelarrangement i samarbejde med Nyborg Cykle Klub.
12. Kommende arrangementer.
13. Tilbud på massage fra Charlotte Fløe.
14. Eventuelt.
1. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
Godkendt.
2. Input fra Formand.
HB møde er næste mandag. Bestyrelsen vil indstille Alex til Hæderstegn og Lilian og Jens
til Ærestegn.
Aktivaften gik fint, der var omkring 100 børn.
Der har været afholdt foredrag for løberne. Nye løbere fik meget ud af det – rutinerede
lidt mindre.
Dorte Nørregaard Madsen og Henrik Israelsen er Facebook administratorer
Ann har talt med præstefruen om fundraising. Hun har ikke tid.
(Husk at spørge om et Minijackstik til Anne Knudsen).
Tina vil gerne på kursus i bungy jump, men vil gerne have en makker med.
Det går fint med Unge i Front i år.
Der kommer nogle nye pakkkeopgaver i det nye år.
Fodbolden skal have ny formand. Formanden er gået.
Der er godkendt 1.500,- i støtte til bus til seniordans.
Energi Fyn kan søges om midler til nyudvikling.
3. Input fra Kasserer.
Lars kæmper med tilmeldinger på papir.

Klubben har brugt en masse penge på Black Friday.
Vi har fået 15.000,- fra NIS. De er brugt på en trampet og en bumper.
Der er også købt ind til Kristian, Vibeke og Helle. I alt for ca. 30.000,-.
4. Tidspunkt for næste møde.
21.1.2019 kl. 16.30 i Idrætsparken.
5. Forsikringsforhold vedr. nyt kamera og løsøre generelt.
Lars udfylder spørgeskema til forsikringsselskab.
6. NGIF´s 125 års jubilæum næste år, inkl. forslag til tovholder.
Ikke noget nyt. Prøver at spørge på næste instruktørmøde.
7. Salg af gammelt klubtøj / bestilling af nyt.
Michael Hegner vil gerne have lavet tryk på trøjer til crosstraining. Det er godkendt.
Vi tager det gamle klubtøj med til opvisning og prøver at sælge det.
8. Status på redskabsønsker og evt. prioritering.
Se under kasserer.
Det koster 19.000,- at købe ribber som vi så ikke må tage ned igen. Der skal gives en
garanti for at vi har første prioritet på rummet.
9. Møde i koncertudvalget 24/10-2019, referat fra møde vedlagt.
Håndbold har pålagt formanden at finde en ny person.
10. Rubrik på hjemmesiden ”Hvad kan du hjælpe foreningen med”?
Den skal laves.
11. MTB-cykelarrangement i samarbejde med Nyborg Cykle Klub.
Cykelklubben tager det med på næste bestyrelsesmøde.
12. Kommende arrangementer.
Der er SFO fræs og Søndagsfræs søndag den 2.12.
Anja afholder advents bodyhop.
Nytårsløb ved Anne og Carl.
På næste instruktørmøde bør der være noget for atletik og løb.
Der ønskes budgetter fra alle. Redskaber, events, foredrag mv.
Øl-løb.
Zombiløb.
Skole OL.
Juelsbergløbet.
Atletikstævner.
13. Tilbud på massage fra Charlotte Fløe.
Det er ikke noget NGIF vil gå ind i. Medlemmerne må selv tage kontakten.
14. Eventuelt.
Anne Knudsen, Qugong, vil godt lave foredrag om kost.
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