NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: mandag d.28-05-2018, kl. 10.30
Sted: Nyborg Idrætscenter, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Ann Rasmussen (AR), Joan Pedersen (JP), Lars Trustrup (LT) og Gert Jørgensen (GJ)
Fraværende: Anne-Marie Schürmann (AMS), Jette Basnov (JB) og Jaris Juul-Jørgensen (JJJ).
Referent: Gert Jørgensen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af sidste bestyrelsesreferat og beslutningsreferat.
Sidste bestyrelsesreferat er godkendt. Beslutningsreferat godkendes efter rettelser og
sendes til Lars, som lægger det på hjemmesiden.
2. Input fra Formand.
Joan indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for Dan, da han har meldt fra af
personlige årsager.
Inger Bank og Jette Basnov har deltaget i DGI-kursus ”Hold hjernen frisk”. Der oprettes et
12 ugers hold i Aktivitetshuset, hvor Inger og Jette er med som observatører, med henblik
på selv at overtage. Kurset varetages af DGI. Pris pr. deltager kr. 250,00. Hvis man er
tilmeldt andre hold i NGIF Gymnastik & Atletik, og har betalt kontingent, vil man kunne
deltage i dette kursus gratis. Opstart til ny sæson.
3. Input fra Kasserer.
Der er kommet honorar fra NIS (Broløb). Der er faktureret til Ultimate Sport (pakning af
startnumre Royal Run). Det årlige foreningstilskud der betales af Nyborg Kommune, vil
være på vores kto. onsdag d. 30/5-2018. Med henblik på at øge sponsorindtægterne
yderligere, holder Gert og Lars et møde fredag d. 1/6-2018.
4. Input fra Daglig leder.
Gert har lavet et stillingsopslag (Parkour). Det er sendt ud til 17 forskellige efterskoler og
gymnastikhøjskoler med idræt på programmet. Der har ikke vist sig nogen interesse
endnu. Det lægges på vores facebookside også. Der sendes desuden til Nyborg
Gymnasium samt Universitetet i Odense (Idræt). Gert tager kontakt til DGI (Julie) for at
høre om hun kan være behjælpelig med navn/kontaktperson på Universitetet, så stillingsopslaget havner det rette sted.
5. Tidspunkt for næste møde.
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 13/8 kl. 16.30 (alternativt kl. 16.00)
6. Persondataloven.

Anns tilrettelser af bilag 1, 2 og 3 blev gennemgået i fællesskab. Joan opdaterer når Gert
har sendt oplysninger på vores nærmeste samarbejdspartnere. Partnerne er: Conventus,
DGI, Dansk Atletikforbund, Gymdanmark og Visual Logic.
Conventus meddeles at vi beholder personoplysningerne på børnehold. Lars kontakter
Conventus og sender desuden bilag vedr. persondataloven med til underskrift for andre
behandlere.
Til instruktørhåndbogen: Instruktørerne opfordres til at skifte password med jævne
mellemrum til Conventus.
Lars sætter oplysninger vedr. persondataloven på hjemmesiden under nyheder.
7. Udskiftning af slidt tøj til instruktører.
Dette pkt. udsættes til næste møde.
8. Evaluering af projekt ”unge i front”.
Der har været afholdt evalueringsmøde. Praktikanterne havde i denne sæson 10 timer hos
os. Der var enighed om at det var for lidt. Det er besluttet at 15 timer er passende. Flere
af praktikanterne er i spil til den nye sæson. Katarina er fortsat med forældre/barn og
flere har forespurgt. Vi fortsætter 1 år mere inden videre beslutninger tages. Eleverne har
et ønske om at være sammen i små grupper. Der afholdes møde d. 30/8 med flg. tider:
16.30-17.30 med instruktørerne. 17.30-20.00 med instruktør, elever og lærere.
Budget vedlagt. Der søges om tilskud ved Nyborg Kommune.
9. Evaluering af instruktørmødet.
De 2 oplægsholdere fra DGI og Gymdanmark fortalte om kommende kurser, og specielt
Bjarne fra DGI lavede et kort og specifikt indlæg. Der er efterfølgende booket kurser ved
begge udbydere. Generelt gik aftenen lidt langsom, specielt for instruktørerne fra ”ikke
gymnastikhold”. Fremover vil fortsat være en god ide med indlæg om kurser, og specielt
motivation kunne være et emne.
10. Årshjul og instruktørhåndbogen. Mangler der emner og datoer for noget?
Der indsættes 3 datoer mere i årshjulet:
22-09-2018 (kl. 10-12): Instruktørmøde
19-01-2019 (kl. 10-12): Instruktørmøde
7-05-2019 (kl. 19-21): Evaluering af sæson
11. Status for gymnastikudvalget.
Anne-Marie og Vibeke er aktive. Jeanette Madsen har udvist interesse og spørges. Vi
håber hun vil og udvalget vil således være fuldtalligt.
12. Clumeo.
Lars fortalte at Clumeo desværre ikke kan opfylde vore krav. Vi fortsætter med
Conventus, og tilmelding via hjemmesiden gøres nemmere inden ny sæson starter.
13. Henvendelse fra Anne og Carl om fordeling af Royal Run midler.
Foreningen er stolte over den kæmpeindsats alle de frivillige har ydet i denne opgave. Det
gik så hurtigt at mange af de ellers tilmeldte ikke nåede det. Bestyrelsen har besluttet at
det skal påskønnes, og der tages kontakt til Aktivitetshuset. Vi sigter efter søndag d. 17.
juni kl. 10.00. I løbet af uge 22 meldes ud. Anne og Carl er med inde over.
14. Tidspunkt for start på tilmelding til ny sæson.
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Inden sommerferien vil det være muligt at tilmelde sig for de nuværende medlemmer.
Gert sender en meddelelse ud når alle holdtekster er stemt af og der er ”go ahead” fra
Lars. Selve annoncen til Lokalavisen sættes i efter sommerferien.
15. Tidspunkter for tilmeldingsdage i Idrætscenter Nyborg.
Dagene bliver d. 23/8 (kl. 17-19) og d. 27/8 (kl. 16-1630). Det vil stå i annoncen i
Lokalavisen, på hjemmesiden og i et nyhedsbrev.
16. Status for møde i Skovparkhallen for brugerne af Skovparkhallen.
Se link fra Keld Arentoft, Nyborg Idræts- & Fritidscenter
SV Foreningsmøde
for brugere af Skovparkhallen .msg

17. Status for indkøb af videokamera og andre ønskede redskaber/måtter mm.
Møde om kamera holdes mandag d. 4. juni (Lars og Alex).
Ann kontakter Dorte Alkærsig vedr. måtter, inden vi bestiller nye.
Dato for søgning af støtte til redskaber fra Nyborg Kommune er d. 15-09-2018, hvilket
sættes ind i årshjulet.
Ann nævnte ønsker/muligheder fra atletikafdelingen: Eltid, hække og jumpingtrampoliner
(gymnastik). Vi vil fremover gøre mere ved ”fundraising”, også selvom det kan være lidt
kompliceret. Vi vil ligeledes søge hjælp til redskaber fra DGI/DIF’s ”Foreningspulje”.
18. Evt
Der har længe været talt om brugen af ”gymnastikpyramiden”. Bestyrelsen har besluttet
at den tydeligt skal fremgå på hjemmesiden, men kun ud for de hold det er relevant for og
for de instruktører der ønsker det

3

