
  
 
 

Referat 
 

Udvalgsmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.00 i klubhuset. 

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

Afbud: Simone Niebuhr Nogler 

Referent: Tine Bojer Jørgensen 

Dagsorden:  

  

Punkt 1. Referat fra tidligere møder 
Opfølgning 
d.25/5  møde rettelser –Tine 
d.11/8 mangler opsætning - Tine 
d.27/8 opstartsmøde, referat undlades aftalt d. 20/10-20 
d.15/9 møde+Generalforsamling m. årsberetning, - Lise 
d.29/9 møde - Simone 
 
Vi aftaler at der fremover skal skrives referat i dagsorden 
skabelonen. Der skrives beslutnings referat under mødet således 
at det hurtigt kan godkendes og oploades korrekt. 
 

Punkt 2. Status på holdene : 
Fit dance 21/30 
M/K 17/28 
Manu mandag 5/10,  
Manu torsdag 7/10  
MFB mandag 12/15 
MFB onsdag 15/15 
Motion for seniorer 32/40 
Puls/styrke 31/31 
Spring 1 30/30 
Spring 2 28/30 
Spring 3 11/20 
Tumlespring 1, 18/18 
Tumlespring 2, 23/23 
Tumlespring 3, 23/23 
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Generel god tilslutning til holdene, lidt færre på seniorholdene 
måske pga. covid. Der mangler enkelte tilmeldinger endnu. 
 
Spring 3, fortsat håb om lidt flere springere. 
 
Manuvision:  
Vi beslutter at holdene kan fortsætte trods få medlemmer.  
Mange kan ikke relaterer til navnet Manuvision, det er vigtigt at 
holdnavnet ’fanger’ medlemmerne til at læse mere om holdet. 
Forslag at holdet får et andet navn. - Tine snakker med Julie. 
 

Punkt 3. Opgavefordeling  
Se bilag opgavefordeling 20-21 
 

Punkt 4. ASGI Gymnastik klub tøj til medlemmer 
 
Vi undersøger nærmere om hvilke muligheder der er. Mette 
snakker med Jacob fra badminton.  
 
Vi fra Gymnastikken ønsker at der står ASGI gymnastik på tøj og 
ikke kun ASGI.  
 
Tine tager det med til hovedudvalget.  
 

Punkt 5. Økonomi 
 
Gennemgang af opdateret kvartalsregnskab. 
 
 
Indkøb: 
 

 Indkøb under 400 kr. godkendes af udvalget via Messenger 
gruppe: 
 ”ASGI gymnastik køb under 400 kr. 20-21” 
 

 Større indkøb skal godkendes af gymnastik-udvalget på 
udvalgsmøde. 
 

  

Punkt 6. Status redskaber og redskabsrum/ønsker til redskaber  
 
 
Til HAL:  
 
Vi aftaler at indkøbe: 
2 stk. gul-blå balancemåtter til ca. 4000 kr. -Tine 
Velcrobånd –Tine 
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Skridmåtte ca. 100 kr. – Tine 
Yderligere ønsker: 
Stålplint 
Lille skumplint 
 

Punkt 7. Juleafslutning 
 
Hvert hold arrangerer egen juleafslutning, og må bruge 10 kr. pr. 
medlem til indkøb af julegodter m.m. 
 

Punkt 8. Happy Winter den 29.-31. januar 2021 
 

Gymnastikken vil gerne deltage søndag d.31. januar,  
tumle kl. 10.00-11.30 
Spring kl. 12.00- 14.00 
 
Deltagere: Pia, Lise, Tine, Mette, Simone  
 

Punkt 9. Opvisning: 
D. 21. marts 2021 Vi afventer corona restriktioner 
 

Punkt 10. Eventuelt  

 Vi aftaler, at der ikke uddeles gaver til konfirmation 
længere, andre gaver aftales og skrives i en 
forretningsorden. 

 

 Ekstra voksenhjælpetræner Tumlespring 3, Tine snakker 
med Allan om han har indteresse i at blive hjælpetræner på 
tumlespring 3 med hvad der til hører. 

  

 Fælles trænermøde fastsat til den 19/1 2021 kl. 19.00 
 
 
 
Punkt til kommende møde d. 17/11 kl. 19.00 i klubhuset: 

 Covid status 

 Skriftlig materielle fra Linda indhentes af Lise 

 Redskabsønsker 

 Forretningsretningsorden 
 
 
 

 
 


