NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: mandag d. 17. juni 2019 kl. 16.30
Sted: Nyborg Idræts- og Fritidscenter ”Lillebælt”
Deltagere: Ann Rasmussen (AR), Lars Trustrup (LT),
Jaris Juul-Jørgensen (JJJ) og Dorte Nørgaard (DN)
Afbud:

Jette Basnov (JB) og Anne-Marie Schürmann (AMS)

Referent:

Joan Pedersen (JP)

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat og beslutningsreferat.
Input fra formand.
Input fra kasserer.
Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
Forsikringsforhold.
Ansøgning om tilskud til sociale arrangementer fra Anne & Carl.
Status på halbookinger.
Sæsonafslutning (gymnastikopvisning og evalueringsmøde).
Hvornår åbner vi for tilmelding til sæson 2019/2020.
Kommende arrangementer.
Evt.

1.

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

2.

Input fra formand.
AR er blevet valgt som suppleant til Idrætsparkens bestyrelse på NIF´s generalforsamling.
Salg af gammelt atletiktøj ved gymnastikopvisningen gik fint. Beløbet er endnu ikke opgjort.
Unge i Front: Aftale om samarbejde i sæson 2019/2020 afventer tilbagemelding fra
kommunen vedr. mulighed for tilskud.
Cross-træning: Nuværende træningsfaciliteter endnu ikke opsagt; men vi leder stadig efter
et andet sted. Kan det gamle gasværk være en mulighed? Ann vil spørge kommunen (park &
vej) om de evt. har forslag til et egnet sted.
NGIF 125-års jubilæum: Alex har meddelt AR, at der også vil være et børnehold til
jubilæumsarrangementet. Vi ved endnu ikke, om det bliver den 16. eller 23. november 2019.
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AR tager kontakt til Sportmaster om beder dem komme med forslag til en jubilæums-t-shirt.
T-shirten skal gives til trænerne og medlemmer får mulighed for at købe.
Monsterløb 16/6 er annulleret pga. manglende tilmelding.
GymSkolen 5-7/8 er også blevet aflyst pga. for få tilmeldinger.
Juelsbergløb: Ann forsøger at få et møde i udvalget.
Demens-venlig træning: der er kommet tilskud fra kommunen kr. 15.760, jf. bilag 1.
TeamGym: fra Nordea-fonden har vi fået et tilskud på kr. 30.000 til indkøb af gulv
Samarbejde med OK: Ved at stå sammen med OK i Kvickly en dag får vi tilskud fra OK. Det
blev aftalt, at AR tager kontakt til OK vedr. en dag omkring sæsonstart.
AR har kontakt til Nyborg Destilleri vedr. samarbejde omkring et evt. nyt løb.
Der er fra åbnet op for afholdelse af broløb i 2020. Tilladelse til løb er endnu ikke på plads.
Carl er 1.mand på opgaven, men har meddelt Ann, at han har brug for assistance. Vibeke
deltager sammen med Carl i 1. møde. Nyborg er målby og det ligger fast, at der skal være
børneløb ved målområdet.
NGIF-hjemmesiden: Referater fra bestyrelsesmøder ”vendes rundt”, så de nyeste ligger
først. Info vedr. bestyrelse og udvalg skal opdateres.
MTB-holdet for mænd kører fint med ca. 20 deltagere. Anette Leisner (Cykelklubben) og AR
arbejder på at få lavet en cykeltrøje, der kan sælges til interesserede.
Ultimate har udtrykt interesse for at samarbejde omkring et løb. Det er aftalt at nedsætte et
udvalg, der kan arbejde videre.
Ølløbet 28/5-19 var igen en stor succes med god fortjeneste. Udsolgt på kort tid og afvikling i
fint vejr. Aktivhuset stod for sandwich-fremstilling (boller fra Gertz). Kommende års løb
aftalt til 28/5 i 2020 og 27/5 i 2021. Aktivhuset har lovet også at være behjælpelig næste år.
Løberne havde den 27/5 besøg af Line Bostrup, der holdt foredrag for interesserede løbere
om løbeskader og løbespecifik træning. Line har meddelt AR, at hun gerne vil uddanne
interesserede fra NGIF og TRI til at blive instruktører i slyngetræning (løbespecifik træning).
AR vil spørge Tina og Dorte om de evt. er interesserede. Ann sender pris fra Line.
Der er endnu ikke afklaring på, om vi kan få ribber fra Nyborghallerne til Centersalen. Iflg. AR
har LT har lovet at undersøge om det er muligt og til hvilken pris.
3.

Input fra kasserer.
Øl-løbet indbragte 20.625 kr. Vi mangler afregning for boller og fremstilling af sandwich.
Udbetaling af honorar til instruktører er på plads.
Uddeling af flyers for Antenneforeningen (YouSee) indbragte 20.000 kr.
Faktura for Royal Run-pakning er ikke sendt.
LT efterlyser pris på familiehold. Vi har aftalt pris for den kommende sæson til 600 kr. for 1
barn + 1 forældre. Systemet er endnu ikke sat op til at håndtere tilmelding af 2 personer til
ét kontingent. LT tager kontakt til Visual Logic.
LT (Caspar) er i gang med indtastning af hold i systemet. Sidste års holdtekster genbruges til
alle hold. AR lægger tekster + instruktører på fb (lukket gruppe). Alle instruktører skal
derefter melde tilbage vedr. tekst og navne på trænere, hjælpetrænere og hjælpere.
Gulv til TeamGym: vi har i øjeblikket ca. 1/3 af pengene. Lene og LT arbejder videre med
ansøgninger. Prøver at søge SparNord (vores bankforbindelse) + NIS
Ansøgning om El-tid er ikke imødekommet.
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LT tager på ferie 4 uger fra 30/6
4.

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
Ann sender en Doodle

5.

Forsikringsforhold.
LT har modtaget tilbud fra TRYG på forsikring af redskaber mv.
JJJ foreslår, at vi også får tilbud fra GF (kontor her i byen) – LT sender oplysninger til JJJ, der
retter henvendelse til GF. LT finder et 3. selskab og får tilbud hjem.

6.

Ansøgning om tilskud til sociale arrangementer fra Anne & Carl.
Carl har ansøgt om 3500 til færgeafgift og hytteleje til Ærø-løbetur. Vi bevilger et tilskud på
100 kr. pr. deltager. Derudover er der bevilget 5 x 500 kr. til dækning af broafgift i fbm. tur til
Tyskland ultimo april 2019.

7.

Status på halbookinger.
Alle halbookinger er på plads.

8.

Sæsonafslutning (gymnastikopvisning og evalueringsmøde).
Møde afholdt 7. maj 2019. Generel stor tilfredshed med afvikling af opvisningen og Morten
Skov vil gerne hjælpe med musik igen til næste års opvisning, der bliver den 18. april 2020.

9.

Hvornår åbner vi for tilmelding til sæson 2019/2020.
Vi forventer at åbne sidste weekend i juni for tilmelding.
AR har pt. 2-3 henvendelser pr. dag på telefon og facebook vedr. tilmelding, sæsonstart og
hold.
Tilmeldingsdage i Idrætsparken: tirsdag 27/8 15-17 og torsdag 12/9 17-19.
Anette Nielsen er tilbage med Zumba, når den nye sæson starter.

10. Kommende arrangementer.
Brunch for pakkere + omdelere af flyers afholdes 18/8 i Aktivhuset kl. 10.
Dato er aftalt med Anne & Carl. AR bestiller.
Opstartsmøde for alle instruktører d. 24. eller 25. august med underskrivelse af kontrakter,
orientering omkring tilmelding, udtrækning af holdlister mv.
Fest for instruktører d. 25. eller 26. oktober. Ann indhenter forslag til menu fra Idrætsparken
max. 150 kr. pr. deltager (forslag vedhæftet, bilag 2) – drikkevarer er ikke indeholdt i prisen.
AR indhenter pris/forslag fra Comaco på underholdning/aktiviteter.
11. Eventuelt
AR taler med Lokalavisen Nyborg om avisannonce for ny sæson. Kopi af annoncen lægges på
hjemmesiden som pdf-fil, således der her er en samlet oversigt.
Der har været tilfælde hvor mails utilsigtet er tilgået den forrige formand. Umiddelbart er
der ingen forklaring på hændelserne; men LT bedes følge op på om fejlen er lokaliseret og
rettet.
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Vi vil arbejde på at få en årskalender, der er mere overskuelig og giver et bedre overblik.
AR spørger Alex om han har tidspunkter for afvikling af springkurser og evt. besøg i
springcenter, så vi kan få dato lagt i kalenderen.

