
  
 
 

Referat 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 18. september 2018 kl. 
19.00 i klubhuset. 

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

Afbud: Maja Nederlund Hansen 
 

Referent: Lise Lausten Frederiksen 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 

Status på holdene 
Bestyrelsen gennemgik antallet af tilmeldte på de enkelte hold. 
Springholdene har generelt stor tilslutning.  
Danseholdene og Funtastic Fitnastic må gerne få lidt flere 
deltagere. 
På de to seniorhold mangler fortsat tilmeldinger, men de kommer 
ofte senere og Meretes hold starter først onsdag. 
Zumba har fin tilslutning. Puls/Styrke havde 16 deltagere første 
gang og 29 deltagere anden gang. Vi må se, hvor mange der 
tilmelder sig. 
Generelt virker det til, at der er godt humør. På springholdene skal 
det hele lige falde til ro. Rigtig mange voksne og børn og nye 
trænere på én gang.  
Lise sender reklamer for dansehold, Funtastic Fitnastic og Spring 
3 til Tine og Mette, som forsøger at sende dem ud på 
forældreintra på Hillerød Holms Skole og Ålholm Skolen. 
 

Punkt 2. 
 

Fordeling af opgaver i bestyrelsen 
Opgaverne blev fordelt, jf. separat skema. Kan justeres, når Maja 
kommer retur til bestyrelsen. 
 
Der er en opgave, som hedder ”Opdatering af materiale – foldere, 
blanketter”. Linda sender eksisterende foldere og blanketter til alle 
i bestyrelsen inden næste møde, hvor vi snakker om dem. 
 
Lise spørger Louise fra DGI, om der er mulighed for, at vi kan få 
uddannelsesplan mv. fra Annisse til inspiration. 
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Punkt 3. Kurser 
Flere instruktører er tilmeldt kurser. 
 
GymDanmarks KIB kursus i Alsønderup blev aflyst, da deres 
tilmeldingssystem havde været nede og derfor ingen tilmeldte. 
 
ASGIs KIB certificering udløber til oktober 2018. Vi kan ikke nå at 
afholde KIB kursus internt i foreningen inden da. 
Det blev drøftet om certificeringen fortsat giver værdi. 
Det blev besluttet, at Tine kontakter GymDanmark og spørger om 
fristen for udløb af certificeringen kan udsættes til foråret, såfremt 
vi afholder et internt kursus der. Lise fremsender GymDanmarks 
kontaktoplysninger til Tine og et link til KIB kurset, så Tine kan se 
indholdet af kurset. 

Punkt 4. Redskaber 
Punktet blev udsat. 

Punkt 5. 
 
 

Opsamling på opgaver i referater fra sidste møde inden 
sommerferien og opstartsmøde 
Punktet blev udsat. 

Punkt 6. 
 

Eventuelt 
Alle hjælperne på Tumlespring 2 skal på lejrskole samtidig. Kia 
spurgte til opstartsmødet, om de skulle aflyse holdet denne uge. 
Tine snakker med Kia om det og forsøger at dække ind med hjælp 
fra de andre hold og/eller forældre. 
 
FDF holder forårslejr samme weekend som vores opvisning 7/4 
2019. Det blev besluttet at fastholde datoen for vores opvisning. 
 
Lise sender referat rundt til bestyrelsen vedr. Fitness møde 
afholdt med Louise fra DGI i august måned. 
 
Inger har oplyst, at der igen er bolde mm. på skolen, som er i 
stykker og der er rodet i redskabsrummet. Bestyrelsen tager 
kontakt til skolen og Inger/Joan opfordres til at låse så meget som 
muligt inde i skabene. 
 
Næste bestyrelsesmøde flyttet fra 30/10 2018 til 23/10 2018. 

 
Dato: 23. september 2018 
 
Lise Lausten Frederiksen 
 


