
  
 
 

Referat 
 

Referat fra opstartsmøde i Gymnastikafdelingen torsdag den 22. august 2019 kl. 19.00 på 
Kulsviergården 

Til stede: Gymnastikudvalg, instruktører og hjælpetrænere 
 

Afbud: Der var en del afbud 

Referent: Simone Niebuhr Nogler 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 

 

Velkommen og navnerunde 
Lise bød velkommen og der blev lavet en navnerunde. 

Punkt 2. 
 
 
 

Sæsonprogram 
Sæsonprogrammet blev udleveret og gennemgået. Status på 
antallet af tilmeldte og bemandingen af holdene blev gennemgået. 
Fin tilslutning på de fleste hold. Mangler tilslutning til mor/far/barn 
holdet om mandagen og Spring 3. 
Det blev besluttet at lukke til tilgang på mor/far/barn holdet 
torsdag, at tilbyde tilmeldte om torsdagen på mor/far/barn holdet 
at flytte til mandag for at få en mere lige holdfordeling. Der gøres 
igen reklame på Facebook for mandagsholdet. 
Hvis der ikke kommer tilstrækkelig tilslutning til mor/far/barn 
mandagsholdet lukkes holdet og Nicholai vil i stedet overveje og 
hjælpe på Spring 2. 
Der gøres igen reklame for Spring 3 på Facebook. 
Der mangler hjælpetrænere på Spring 2. Pia opretter Doddle, hvor 
Louise og Kia kan skrive sig på, når de kan komme.   
 

Punkt 3. Forventninger til instruktører og hjælpetrænere 
Der er udleveret en seddel med foreningens forventninger til 
instruktører og hjælpetrænere. Vigtigt at man læser den. 
Meget vigtigt at man prioriterer at komme til træningstimerne. Hvis 
man er syg eller f.eks. skal på lejrskole, skal man give sin 
instruktør besked så god tid som muligt. 
Vi forventer at i som hjælpetrænere er aktive og er med på at stå 
for en leg, lidt opvarmning eller andet, så i på den måde lærer 
noget nyt. Ligesom vi forventer at i som instruktører forventer at i 
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inddrager hjælpetrænerne og på den måde er med til at uddanne 
hjælpetrænerne. Vi forventer også at i som instruktører 
koordinerer og hjælper hinanden på vej. 
Som instruktører står man for kontakten til gymnasterne og 
forældrene. God ide at sende mail ud ved opstart med info om tøj, 
regler osv. og evt. holde et lille forældremøde en af de første 
gange. 
Linda, der er kasserer, vil spørge efter jeres kontonummer på et 
tidspunkt. Plejer at være udbetaling af godtgørelse ved juletid og 
ca. til gymnastikopvisningen.    
  

Punkt 4. 
 
 
 
 
 

Kursus 
Vi kan tilbyde kurser hos DGI og DGF (GymDanmark). Kom med 
jeres ønske, og vi vil se på det. Henvend jer gerne til Linda, som  
har styr på økonomien i foreningen.  
I som instruktører må gerne opfordre jeres hjælpetrænere til, at de 
kommer på kursus og hjælpe med at finde det rette kursus. 
  

Punkt 5. 
 

Gymnastikudvalget 
Der er lavet liste til fordeling af opgaver i gymnastikudvalget.  
 

Punkt 6. 
 

Conventus 
Alle instruktører har modtaget password til conventus. Conventus 
er systemet, som vi bruger til medlemsregister og til at sende 
mails ud til medlemmer. 
Som instruktører kan i bruge det til: 

• Se kontaktinformation på alle i gymnastikforeningen 

• Mails til holdet 

• Mails til hjælpetrænere, bestyrelse, andre instruktører 

• Se og printe jeres holdlister og ventelister 

• Printe afkrydsningslister (har ansvar for at alle på holdet 
kommer på listen. Kommer først på, når de har betalt) 

Hvis gymnaster skal rettes, flyttes osv. sig det til Linda. I skal ikke 
selv gøre det. 
Hvis nogen møder op til træning uden at være tilmeldt skal de gå 
ind i systemet og tilmelde sig eller komme på venteliste. Vi vil kun 
have én venteliste. 
Og vi vil meget gerne undgå som meget manuel tilmelding som 
muligt. Det er meget tidskrævende. 
  
Det er vigtigt at i som instruktører lige tjekker op på at jeres 
deltagere på holdet er korrekt registreret med fulde navn, adresse, 
tlf., mail og fødselsdato, da vi skal indberette data til kommunen.  
Hvis i vil tage dem som står på venteliste ind på holdet, skal i 
henvende jer til Linda. Så sørger hun for at de der står på 
venteliste får besked om, at der er ledig plads og at de kan 
tilmelde sig. 
Hvis nogen har brug for undervisning, så sig til. 
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Punkt 7. 
 

Møder 
Mødedatoer for sæson 2019/20 er udleveret. Bemærk vi holder fri 
i skoleferier samt uge 51 (2019) og uge 1 (2020). Hvis 
instruktøren ønsker træning på ikke undervisningsdage 
kontaktes Lise i god tid forinden. Fælles juleafslutning for børn 
12/12 2019 og opvisning den 29/3 2020.  
 

Punkt 8. 
 

Fællesarrangement for instruktører og hjælpetrænere 
Der blev nedsat et udvalg til at arrangere et fælles arrangement 
for alle instruktører, hjælpetrænere og gymnastikudvalg. Må gerne 
være et arrangement alle kan deltage i uanset alder. Udvalget 
består af Julie, Louise, Rasmus, Lasse og Simone 

 
 

Punkt 9. 
 

Juleafslutning 
Det blev bemærket, at juleafslutningen er meget stor for de 
mindste gymnaster. Der var et ønske om at afgrænse hvilke 
gymnaster der må hvad til arrangementet. Overvej evt. at 
afgrænse forskellige områder til forskellige aldre og overvej om 
der skal være et område kun for de mindste, så de ikke løbes over 
ende.  
 

Punkt 10. 
 

Opvisning 
Datoen er 29/3 2020. Der var ønske om at gæsteholdet er et 
springhold, så vores springgymnaster kan relatere til det. Forslag 
om Triple Team fra HGI eller Ølstykke. Også forslag om sjipperne 
fra Lillerød. Gymnastikudvalget træffer beslutning. 
 

Punkt 11. 
 

Ønsker til materialer og udstyr 
Gymnastikudvalget har købt en del nyt udstyr og redskaber, som 
vi håber i får glæde af. Tine har styr på, hvad der er købt, så 
spørg hende, hvis i mangler noget.  
Hvis man har nogen ønsker til materialer og udstyr, skal man sige 
til og aflevere mail/seddel med produkt, pris og forhandler (gerne 
med billede). Så ser vi på om det kan lade sig gøre. 

  
Vi har en del fitness udstyr og vi vil gerne opfordre til, at man deler 
det udstyr der er og planlægger sin undervisning, så der måske 
ikke er behov for 40 stk. af en ting, men at man deler op i hold, 
som så kan bytte undervejs. 

  
I skal også sige til, såfremt der er noget som er i stykker eller 
trænger til udskiftning.  
 
Redskabsudvalg på Kulsviergården: Tine, Simone og Brian. 
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Redskabsudvalg på skolen: Tine, Simone og Maja. 
 
Udvalgene sørger for, at der ryddes op (de kan godt bede om 
hjælp fra os andre og behøver ikke gøre det hele selv) og at der 
udarbejdes anvisninger til hvordan redskaberne skal stå, når 
redskabsrummene forlades.  
 

Punkt 12. 
 

Diverse 
Merete påpeger at der ikke kan skrues op og ned for musikken på 
Kulsviergården, når der anvendes CD afspiller. Lise tager fat i 
Betty omkring dette. 
 

 
 

Dato: 14. oktober 2019 
 
Simone Niebuhr Nogler 


