
  
 
 

Referat 
 

Referat fra udvalgsmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00 i 
klubhuset 

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

Afbud: Mette Zeiner, Maja Nederlund Hansen 

Referent: Lise Lausten Frederiksen 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Evaluering af opvisningen 
Opvisningen fik generelt rigtig godt. Glade mennesker og fine 
opvisninger. En rigtig god dag. 
Lidt kommentarer: 

• Tumlespring 2 blev lidt langt. 

• Forslag om at ”ansætte” klappere, så der bliver klappet, der 
hvor børnene laver noget svært. 

• Dan (pedel på Kulsviergården) var tilfreds med forløb og 
aflevering. 

• Fitness Lizzie lidt længere tilbage i salen, så alle kan se. 

• God opstilling, men overvej til næste gang, om vi skal vende 
på den anden led. 

• Lidt hurlumhej omkring, at nogle Tumlebørn havde betalt ved 
indgang. 

• Der var kager nok. 

• Bo var mega godt som DJ – godt med pausemusik mellem 
hold. 

• Kan man gøre noget smartere med redskaber, så det ikke 
tager så lang tid at skifte mellem holdene? 

• Godt med spisning bagefter. God mad. 
     

Punkt 2. 
 
 
 

Generalforsamling 5/7 2019 
Maja stopper i gymnastik udvalget til generalforsamlingen. 
Lise spørger Mette om hun vil stille op til udvalget. 
Pia, Linda, Tine og Lise blev valgt for 2 år i 2018 og fortsætter. 
Tine køber ind til generalforsamlingen til 25-30 stk.  
Linda medbringer drikkevarer fra gymnastikopvisningen. 
Linda ligger opslag på Borgerforeningens Facebook side om 
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generalforsamlingen. 
Lise ligger opslag på ASGIs Facebookside og på 
Tulstrup/Alsønderup/Nejede Facebooksiden om 
generalforsamlingen. 
Lise sender mail til alle gymnastikmedlemmer i Conventus om 
generalforsamlingen snarest og igen 2 dage før 
generalforsamlingen. 
 

Punkt 3. Status sommerhold 
Der er fint med tilmeldte. 
Lise finder nøgle til Rasmus/Lasse. De må deles om en nøgle. 
Pia, Lasse og Rasmus snakker sammen om holdet. 
 

Punkt 4. 
 
 
 
 
 
 

Sæson 2019/2020 
A) Dato for opvisning søndag den 29/3 2020 
B) Sæson starter uge 36. Sæson slutter uge 14 (alle hold har 

således én træning efter opvisningen). Spørgsmål om 
sommerhold tages op senere. 

C) Dato opstartsmøde/modtagerkursus - udsat 
D) Dato juleafslutning - udsat 
E) Program/trænere – Første udkast blev gennemgået. Der 

bliver to mor/far/barn hold. Der mangler trænere til 
springhold. Forskellige muligheder undersøges og 
programmet tages op igen på et møde inden 
sommerferien. 

F) Kontingenter - udsat 
G) Aflønning - udsat 

  

Punkt 5. 
 

Redskaber 
a) Register over redskaber – Tine arbejder på det. 
b) Reol – Christian undersøger hvad er kan lade sig gøre og 

pris og snakker med Dan på Kulsviergården. 
c) Liste over ønsker opdateres – ønsker bør være 

efterkommet med de køb der er foretaget.  
d) Den gamle airtrack sætttes til salg. 

 
Mor/bar/barn hold har ønske om tæppefliser. Linda spørger en 
tæppemand. 
Lise spørger Maja om hun stadig ønsker aktivitetskort til 
mor/far/barn holdet. 
 

Punkt 6. Kurser 
a) KIB kursus - udsat  
b) Modtager/hjælpetræner kursus - udsat 

 

Punkt 7. Øvrigt 
a) Orientering om hovedbestyrelse 
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b) Facebook 
c) Fastlæggelse af bestyrelsesmøder/planlægningsmøder 
d) Dato for julearrangement 
e) Andre arrangementer (springlørdag/søndag, åben 

tumlehal)? 
f) Happy Summer (Ideer, hvem vil være med?) 

 
Hele punkt 7 blev udsat. 

 
 

Dato: 15. oktober 2019 
 
Lise Lausten Frederiksen 
 


