NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d.19.05.2017
Sted: Idrætscenter Nyborg, mødelokale ”Christianslund”
Deltagere: Ann Rasmussen, Inger Bank, Lars Trustrup, Anne Haals, Joan Pedersen og Gert
Jørgensen, Jette Basnov.
Afbud: Anne-Marie Schürmann
Referent: Gert Jørgensen
DAGSORDEN:
1. Anne fra DGI tale om ”frivillig-tema”
Der tages ikke referat. Anne sender os detaljer om hendes oplæg.
2. Ændring af vort nuværende logo.
Ann foreslår ens logo for alle afdelinger (bordtennis, håndbold, fodbold og NGIF
Gymnastik & Atletik). Logoet er i dag i forskellige farver. Lars oplyser at det ikke er noget
vi i vores afdeling kan bestemme. Det er i hovedbestyrelsen at de er beslutningsdygtige.
Den 13.06.2017 er der møde i Hovedbestyrelsen, og Ann vil tage det op her. Selve ”N” et
er logoet og ikke det der står bagefter. Der er enighed om at under logoet kan tilføjes
”Nyborg”, og derefter teksten
3. Arbejdsbeskrivelse Gert.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.
4. Udvalgsbeskrivelser.
FU slettes fra alle funktionsbeskrivelserne. Gymnastikudvalget får beskrivelserne tilsendt
fra enten Joan eller Ann. DGI har tidligere sendt en funktionsbeskrivelse for Gerts
funktioner, og den findes frem og vedlægges sammen med referatet af bestyrelsesmødet.
5. Clumeo – medlemssystemer.
Lars orienterede fra det afholdte møde med Clumeo d. 21.04.2017, hvor også Ann deltog.
Det er et kendt system i foreningskredse. Det har også et godt regnskabssystem. Det har
ligeledes alle de sidste nye teknologier. Det tillader også sammenhæng mellem vores
hjemmeside og dem, hvilket Conventus ikke gør i dag. Det vil gøre alt nemmere og meget
mere overskueligt. Clumeo har oplyst at man ikke kan nå at være klar til den nye sæson,
men først kan være klar til 2018/2019 sæsonen. Det vil også sikrer en god og sikker
overgang. Når det næste møde holdes med firmaet, deltager desuden Anne og Gert.
Det skal tilføjes at systemet ikke bliver dyrere end det vi betaler Conventus i dag.
6. Sponsoraftaler.
Der er efter flere år opnået enighed i hele foreningen om en ”fordelingsnøgle”, sådan at
forstå, at vi ikke i alle afdelinger går til de samme nuværende sponsorer, og dermed

skaber forvirring. Som omtalt under sidste bestyrelsesmøde er der lavet en liste over
nuværende sponsorer (skilte). Gert har lavet en ”Sponsoraftale” kontrakt, som er blevet
godkendt af DGI. Det er den aftale der skal bruges til at tegne sponsorater. Den skal gøres
synlig, så alle kan downloade den, og med den i hånden tegne sponsoraftaler. Gert har
lavet de første aftaler. Der skal være en mulighed for at sponsorerne kan få deres logo på
vores hjemmeside.

7. Sæsonbooking for ny sæson.
Alle aftaler hvor Nyborg Idrætscenter er involveret (Idrætscentret og Skovparkhallen), er
på plads. Der mangler stadig at blive placeret 3-4 hold. Årsagen er, at flere gerne vil på
Gymnasiet, og dem har vi ikke kunnet få et endeligt svar fra, da de stadig forhandler med
Nyborg Kommune om vilkår. De ligger også i byggerod lige nu, og det gør det heller ikke
nemmere. Vi skal have endeligt svar fra Gymnasiet mandag d. 22.05.2017. Vi laver i
mellemtiden bookinger på de andre skoler (hovedsageligt Birkhovedskolen), og kan så
senere afmelde dem, hvis det går i orden med Gymnasiet.

8. Eventuelt.
På hjemmesiden fjernes gymnastikopvisningen fra forsiden. Billederne fra opvisningen
forbliver der.
Lars fortæller at det er vigtigt at når instruktørerne bestiller opvisningsdragter, at
faktureringen kommer direkte fra firmaerne til faktura@ngif.nu. Vi ser tilfælde hvor
instruktørerne bliver faktureret af leverandørerne, og det er ikke hensigtsmæssigt.
Gert fortæller at der er kommet sponsorafregning fra OK, for perioden 01.04.16 –
31.03.17. Foreningen har i alt fået kr. 2.186,63. Sponsoraftalen fortsætter fra 01.04.17 til
31.03.18.
Datoen for næste bestyrelsesmøde aftales snarest, når alle kalendere er gået igennem, og
fremtidige arbejdstider for de enkelte kendes.
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