NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: mandag 15/8 2019 kl. 19.00-21.00
Sted: Nyborg Idræts- og Fritidscenter, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Ann Rasmussen (AR), Lars Trustrup (LT), Dorte Nørregaard Madsen (DNM), Jette
Basnov (JB) i sidste halvdel af mødet og Joan Pedersen (JP)
Afbud:
Anne-Marie Schürmann (AMS), Jaris Juul-Jørgensen (JJJ)
Referent: Joan Pedersen
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
Input fra formand.
Input fra kasserer.
Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
Unge træner.
Tilmeldinger til ny sæson.
Hjemmesiden og handelsbetingelser.
Instruktørmødet 17/8 2019.
Kontrakter.
Instruktørhåndbogen.
Kontingent Team Gym-instruktører.
Juelsbergløbet 15/9 2019.
Forsikringsforhold.
Kommende arrangementer.
Evt.

1.

Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
Referatet er godkendt. Beslutningsreferat lagt på hjemmesiden.

2.

Input fra formand.
Trafikministeriet har givet lov til afvikling af Broløb, hvilket er meddelt til Sund & Bælt.
Vi afventer løbsdato fra Sund & Bælt og rammer for afvikling af løbet.
Tyveri i Idrætsparken 6/7 2019: Fra mellemgangen ved omklædningsrum på 1. sal er
der stjålet 2 pengeskabe med bl.a. nøgler. Et stort skab er brudt op og herfra er der
stjålet et musikanlæg, der er brugt til gymnastikcenteret. NIF har givet os en pris på nyt
musikanlæg til gymnastikcenter incl. opsætning på ca. kr. 11.500 excl. moms. Vi
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tilbyder at betale 1/3 af prisen, da et nyt anlæg, som opsættes i gymnastikcenteret,
også vil komme øvrige brugere til gavn. Desuden tilhører højttalerne i salen NGIF.
Fest for instruktører afventer dato fra Ann. Ann spørger Comaco om forslag til
aktivitet/pris.
Dato for evalueringsmøde af sæson 2019 + underskrivning af kontrakter til ny sæson er
fastlagt til 28/4 kl. 18.00 m. biksemad (pris indhentes).
Skole-OL, hvor vi hjælper med afviklingen, finder sted 12-14/5 2020.
Cykeltrøjer til deltagere på ”MTB for mandfolk” kommer til at koste 380 kr.
Trøjen lægges på hjemmesiden og LT sætter link på til fb-cykelgruppen.
GymSkole afvikles i efterårsferien. Lene Sørensen vender tilbage med datoer.
Aftale om løb med destilleriet afventer. Ann taler med dem igen i oktober.
ZombieMonster-gruppen (Aktivitetshuset+NGIF) skal afklare om løbet skal overdrages
til Bastionen eller om vi skal deltage med løbet i ”Gang i gaden”
3.

Input fra kasserer
Se pkt. 6 og 7

4.

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
mandag 7/10 kl. 16.00-18.00

5.

Unge træner (Unge i Front)
Vi får ingen penge fra skolen (iflg. Nicolaj Skibdal). Lærerne Line og Jette kan måske
lave noget teori (Nicolaj undersøger). Nyborg Kommune giver ikke noget. Ann spørger
om interessen fra instruktørerne lørdag 17/8 og taler med Alex forinden.

6.

Tilmeldinger til ny sæson.
LT udleverede holdoversigt visende antal tilmeldinger. Instruktørerne kan gå ind og se
holdlister. Pt. laves oprettelse af mailfunktion fra hjemmesiden. Udskrivning af
holdlister og afkrydsningslister er klar til lørdag. LT undersøger mulighed for
indmeldelse af evt. medlemmer uden mail. Rabatkoder er oprettet til instruktører, der
ønsker at gå på hold, samt medlemmer der ønsker at gå på flere hold.

7.

Hjemmesiden og handelsbetingelser.
Tilrettede og udvidede handelsbetingelser bliver lagt på hjemmesiden inden længe.
Rettelser og udvidelser er bl.a. vedr. force majeure, kundeservice, betalingsbetingelser,
betaling m. MobilePay og aftale med Nets.

8.

Instruktørmødet 17/8 2019.
Invitation/dagsorden er udsendt. Ny softshell jakke tilbydes instruktører (info om tøj).
Ann har forskellige størrelser med på lørdag, hvor instruktørerne kan bestille.
Ann efterlyser hjælpere til Juelsbergløb og hjælpere til atletik-/gymnastikarrangement
for 10.klasse på gymnasiet (kontaktperson Lene Piekut).
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LT vil påpege at instruktørerne skal være obs på gratister, så de bliver tilmeldt og
betaler.
9.

Kontrakter.
Instruktørkontrakter underskrives i det omfang det kan lade sig gøre på lørdag. Dem,
som ikke er til stede på lørdag skal lave aftale med Ann.
LT udleverede ”DGI´s standardkontrakt, version: juli 2019”, som vi vil supplere vores
egen kontrakt med næste år.

10.

Instruktørhåndbogen.
JP retter til

11.

Kontingent Team Gym-instruktør.
2 deltagere på Team Gym er instruktører på andre hold. Hvor meget rabat skal de
have? Vi vedtager rabat kr. 525 (almindeligt barn-kontingent) LT kontakter de 2, som
det drejer sig om. Evt. andre problematikker tages op, hvis de dukker op.

12.

Juelsbergløbet 15/9 2019.
Der er åbnet for tilmelding. Spar Nord har givet 1500 kr. til startnumre og Bygma
sponsorerer vand. Pt. mangler vi en sponsor til frugt. Løbet starter kl. 10, og alle skal
være i mål indenfor 3,5 time.

13.

Forsikringsforhold.
LT meddeler, at han har tegnet en bestyrelsesforsikring.
Punktet er på dagsordenen igen ved næste møde

14.

Kommende arrangementer.
Juelsbergløb

15.

Evt.
Ingen bemærkninger.
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