
  
 
 

Referat 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 i 
klubhuset 

Til stede: Pia Høier, Linda Lyng Madsen, Mette Zeiner, Tine Bojer 
Jørgensen og Lise Lausten Frederiksen 

Afbud: Maja Nederlund Hansen 

Referent: Lise Lausten Frederiksen 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Gymnastik opvisning 
Bilag: 
Udkast til program til uddeling 
Opgaveliste til gymnastikopvisningen 
 
Tina snakker med Kia og Alberte om hvorvidt Tumle 2 vil lave 
opvisning alene eller sammen med Tumle 1. (Kia og Alberte har 
efterfølgende sagt til Lise, at de vil alene og skal bruge 15 min.) 
 
Lise snakker med Lene om Zumba og Puls/Styrke vil lave 
opvisning.(Lene har meldt tilbage, at begge hold laver opvisning 
på ca. 5 min. hver.) 
 
Linda undersøger hvor meget plads Helsinge skal bruge til 
opvarmning og om hvordan vi afregner med Helsinge. De har 
sagt, de skal have kørepenge. Linda undersøger hvor meget det 
drejer sig om og tilbyder evt. gratis indgang for forældre i stedet. 
 
Lise sender barplan til Pia. 
Lise spørger Joan om hun vil hjælpe ved indgang sammen med 
Merete og Inger. 
 
Søren stopper. Lise spørger Tina Folkmann om, hvor lang tid 
Søren har været med i gymnastikken osv. 
 
Mette køber gaver til opvisning: 
Fighterpokal: 50 kr. 
6 medaljer: 50 kr. 
Gaver til instruktører, hjælpere og bestyrelse: 75 kr. (28 stk.) 
Farvel gave Søren: Linda undersøger beløb og melder til Mette.     
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Punkt 2. 
 
 
 

Beslutning om indkøb af redskaber 
Bilag: 
Liste over ønsker 
 
Tine mener, at vi skal arbejde på, at få en ny måtte over til skolen. 
Den, der er der ovre, er knækket. 
Rebene på skolen er blevet meget korte.  
 
Der afsættes 6000 kr. til køb af redskaber til de voksne. Linda 
beder Inger og Merete prioritere, hvad de helst vil have for de 
penge ud fra deres ønsker om elastikker, balancepuder og 
håndvægte. 
 
Tine køber stålplint og airtrack til Kulsviergården snarest muligt. 
 
Indkøbene skal være foretaget inden regnskabsåret slutter ultimo 
marts. 

Punkt 3. Beslutning om modtager af fighterpokal 
Bilag: Indstilling til fighterpokal 2019 
 
Clara Høier fra Spring 1 modtager fighterpokal 2019. Linda sørger 
for indgravering, diplom mm. 
Lise spørger Louise, om hun selv vil overrække pokalen og læse 
begrundelsen op. 
 

Punkt 4. 
 
 
 
 
 
 

Sæson 2019/20 (herunder instruktør/træner mangel) 
Bilag: 1. udkast til program 
 
Udkast til program blev gennemgået og drøftet.  
Vi skal søge efter erfarne hjælpetrænere samt instruktører til 
mor/far/barn samt danseinstruktører. 
 
Mette, Tine og Pia spørger hjælpere om de vil fortsætte til næste 
år. De har hver fået nogen, de skal spørge. 
 

Punkt 5. 
 

Orientering om Sommerspring 
Beslutning om honorar og kontingent.  
 
Holdet er fra opvisning til sommerferie. Lasse, Rasmus og Pia har 
holdet. Pia er den ansvarlige for holdet. 
Målgruppe: Spring1, 2 og 3. Holdet annonceres i første omgang 
kun internt i foreningen. 
Holdet er torsdage kl. 17.30-19.00. Der er imidlertid kommet en 
del hindringer pga. skolearrangementer og optaget hal, så Lasse, 
Rasmus, Pia og Lise drøfter lige en ekstra gang, hvad vi så gør. 
 
Beslutning: Kontingent 350 kr. 
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Honorar ikke afklaret. 
Lise overvejer at oprette et Puls/Styrke hold samtidig med 
sommerspring. 

Punkt 6. Indstilling til ASGI pokaler 
Bilag: ASGI pokaler (kriterier) 
 
Indstilling fra gymnastik skal være klar senest 11/4, hvor 
hovedbestyrelsen holder møde. 
Alle i bestyrelsen bedes tænke over, om vi kan indstille nogen og 
melde tilbage til Lise. Pokalerne skal gerne uddeles hvert år. 
 

Punkt 7. Generalforsamling 
Ingen af de nuværende udvalgsmedlemmer er på valg i år. Mette 
skal dog formelt vælges ind. 
 

Punkt 8. 
 

Evt. 
Næste møde i gymnastikbestyrelsen er tirsdag den 30/4 kl. 19 i 
Klubhuset. Her skal vi bl.a. drøfte næste sæson. 
(Klubhuset er booket) 
 

 
 

Dato: 17. marts 2019 
 
Lise Lausten Frederiksen 
 


