
  
 
 

Referat 
 

Bestyrelsesmøde i Gymnastikafdelingen mandag den 5. november 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: Pia Høier 

Dagsorden:  

  

Punkt 1. 
 

Status på holdene 
Status på holdene blev gennemgået. 

Punkt 2. Økonomi  
Status på økonomien blev gennemgået 

Punkt 3. Fælles juleafslutning 
Mette står for juleafslutningen. 
Pia står for gymnastikken inde i hallen. 
Pia laver invitation klar, sender ud og printer til alle. 
Der serveres æbleskiver. 
Det skal aftales med Kulsviergården, om vi må bruge deres 
køkken. 
Det skal aftales med Kulsviergården, hvem der sætter borde op i 
hallen. 
Det skal aftales med Danseholdene om vi vil give mini opvisning. 
Lise sender diverse arbejdspapirer til Mette om juleafslutning. 

Punkt 4. Næste sæson / sommerhold 
Pia undersøger interesse for at lave sommerhold fra opvisning til 
skolernes sommerferie blandt instruktørerne. 
Funtastic Fitnastic stopper til jul. Der er for få tilmeldte og Tanja 
har ikke overskud til det. 
Forespørgsel om vi kan lave yoga hold. Betty kender en, som 
måske kunne være interesseret. 
GymFitt Bootcamp aflyst denne sæson pga. sygdom. 
Lise har fået henvendelse fra 2 forskellige der er interesseret i at 
have mor/far/barn hold til næste sæson. Lise holder kontakten ved 
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lige. 

Punkt 5. Bestyrelsen 
Der er endnu ikke indkøbt trøjer til trænere/bestyrelse. Mette og 
Tine taler sammen, får besluttet og bestilt trøjer. 

Punkt 6. Redskaber og redskabsrum 
Lise spørger Betty hvem der bruger vores redskaber op 
Kulsviergården. Der er rodet når vi kommer om torsdagen. Nogen 
har også brugt vores rodendon bolde. 

Punkt 7. 
 

Eventuelt 
Lise undersøger hos Tina Folkmann om vi kan få mere plads på 
Conventus til data (det kan vi ikke). 
 
Der er fælles oprydning i skabene på Kulsviergården den 6/12 kl. 
18-19. Lise skriver ud til alle relevante om at deltage. 
 
Gæstehold til opvisning. Linda undersøger om GymHelsinge vil 
lave opvisning (Amalies hold). 
 
Der planlægges weekend i Alsønderup 25. – 27. januar 2019, 
hvor gymnastik kan byde ind med aktiviteter. Tine interesseret i 
Tumlegymnastik og Pia Gymnatstik. Aftales yderligere. 

  

  

 
 
Dato: 27. oktober 2019 
 
Lise Lausten Frederiksen 


