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DAGSORDEN:

1. Indlæg fra Anne (DGI).
a) Problematikker vedr. forældreklager (mix-spring holdene) i forhold til udtagelse og
kommunikation.
Præmissen omkring udtagelse er kendt (står tydeligt på vor hjemmeside). Det foreslås
at hver enkelt på to-mandshånd får beskeden, og at der ligeledes inden selve
udtagelsen, holdes et info- møde med børn/forældre, og at man også kunne sende en
standardmail til de udtagne, og en individuel mail med begrundelse til de ikkeudtagne. Det hele understøttes af den af Anne udleverede ”Gymnastikpyramide”.
Anne sender fil til Lars til brug for opslag på vor hjemmeside. For at undgå
opsplitningen mellem veninder/skolekammerater, foreslås det, i dialog med
instruktørerne, at alle 3 berørte hold kunne træne sammen 1 x pr. måned
(lørdag/søndag). Logistikken afgør også om muligt, og vi skal også tænke på sikkerhed.
For at undgå ordet ”kolbøttehold” om aspirantholdet, foreslås et nyt navn ”mix-spring
videregående, niveau 2 eller hold 2. Det hold der i dag er mix-spring videregående,
bliver så niveau 1 eller hold 1. Junior-mix beholder navn. Det vil iflg. Anne kunne give
plads til det sociale (personlige).
Anne fortsatte med ”siden sidst”, hvor flg. blev berørt: Trivsel i foreningslivet (kursus),
skolesamarbejdet med Danehofskolen (idrætslinjen), rekruttering af nye instruktører
(eks. Mettes opslag på Facebook ramte plet), nye hold og holdnavne. Der blev talt
varmt om ”håndboldfitness”. Anne sætte os i forbindelse med konsulent (DGI). Vi skal
desuden cleare af med håndboldafd. Rekruttering af frivillige er et stort emne, hvor
ordene er, hvem tager taktstokken?, og hvor hentes inspiration? Generelt kommer
DGI gerne ud og fortæller instruktørerne og andre, om fremtidige kurser.
2. Tilbagebetaling af kontingent. Datofastsættelse.
Det er 4 uger efter tilmelding (ikke officielt). Der kan være særlige undtagelser, f.eks
omkring udtagelser til springholdene. Ingen mulighed for studierabat.
3. Status for tilmelding via hjemmeside. Ca. 40-50 har henvendt sig om problemerne ved
tilmelding.

Der har igen i år været mange henvendelser. Instruktører og andre har også fået flere
henvendelser. Det undrer at mange unge har problemer. Generelt fungerer systemet ok,
man skal blot følge guiderne.
4. Nyt medlemssystem Clumeo. Status.
Lars og Ann fortalte om status. En ny og større opdatering er netop afsluttet ved Clumeo,
og der vil blive lavet tests og holdt flere møder med dem. Der skal stadig være tilmelding
via vores hjemmeside, men de kommer direkte ind i Clumeo’s system ved tilmeldingen.
Navne og øvrige oplysninger vil kunne ses under de enkelte hold. Alt bliver administreret
på én platform, også regnskab. Der er desuden en meget funktionel App. Vi prøver det af
p.t. med fiktive holdoprettelser mm.
5. Sponsorstatus.
Gert gennemgik. Vi mangler tilbagemelding eller tage kontakt til flg. fra listen, der allerede
har skiltning: Bynkel EL (Gert), Intersport (Lars og Ann), Lokalavisen (Gert), Kurt Hansen
(Gert). Ann taler med Nifty (Laura), Ulrikkagarn og Skorstensfejer Michelsen tager Gert
kontakt til.
OK Benzin status: Der er indgået kr. 2.186,63 for perioden 01.04.16 til 31.03.17. De vil
endvidere gerne deltage i større arrangementer (Gymnastikopvisningen 2018).
6. Indkommen ansøgning om tilskud fra Storebæltskontoen.
Ansøgning om støtte til Efterårsfest 2017 (voksenhold) imødekommes.
7. Spørgeskema fra Lars Andersen (foreningslivet Nyborg)
Tilsendte elektroniske skema fra Nyborg Kommune blev udfyldt og besvaret.
8. Samarbejde med NyborgTri. Status
Ann fortalte om det gode samarbejde (ikke noget skriftligt), hvor vi må træne hos
hinanden og benytte hinandens faciliteter (eks styrketræning).
9. Fondsmidler. Ansøgning diverse fonde.
Liste med fonde udleveret. Lars og Ann fortalte om mulighederne, også de bedre og større
beløb der kan opnås, hvis vi selv skyder egne midler ind. Spar Nord fonden er der blevet
talt med. Der blev nævnt om investering i en videooptager (sofistikeret), som kan
benyttes til både gymnastik og atletik. Ligeledes en ny tidtager til atletik. Udstyr der kan
koste helt op til kr. 70.000,-. Der vil blive arbejdet videre med ansøgninger.
10. Gymnastikopvisning 2018.
Det er blevet besluttet at datoen skal være d. 14. april 2018. Gert tager kontakt til Keld for
at få bekræftet både hal 1 og 2.
11. Løbsudvalg.
Frank er allerede godt inde i processen (efter Inger), og vi støtter selvfølgelig op.
12. Evt. bankskifte
Vi har flere gange haft et bankskifte med som punkt. Vi får simpelthen for lidt respons fra
Arbejdernes Landsbank, som ikke har meget fokus på lokale initiativer. Lars og Ann tager
kontakt til, og holder samtaler med andre banker.
13. Evt.
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Lars og Ann holder møder med både Intersport og Sportsmaster om fremtidigt
samarbejde.
Mailadr. på gymudvalg og koncertudvalg (Vibeke) ændres.
Henvendelse fra instruktør om tilskud til nyindkøbte bluser:
Der er enighed om at sige nej med flg. begrundelse:
Vi er en stor forening med mange instruktører og hjælpeinstruktører, og er nødt til at
tænke på alle. Isoleret set er det kun småpenge, hvis det drejer sig om 4. stk., men hvis
der gives tilskud, er vi nødt til at købe/bestille til alle (ca. 60 stk.). Det vil være en stor
udskrivning for en forening som vores. Vi opfordrer instruktørerne til, at det bliver et
punkt på næste instruktørmøde.
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