
  
 
 

Referat  
 

Udvalgsmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 25. september 2019 kl. 18.30 i klubhuset. 

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

Afbud: Rasmus Skjødt Mark Christensen 

Referent: Simone Niebuhr Nogler 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 

Skift/overlap mellem Tumlespring og Spring 1/Spring 2 
 
Der blev drøftet forskellige muligheder for at lette overgangen fra 
Tumlespring og Spring1/Spring 2.  Det blev besluttet at fastholde 
træningstiderne. Desuden blev det besluttet: 
Der skal skrives ud til forældre til de tre hold at alle sko og overtøj 
skal i omklædningsrum, at Tumleforældre gerne må forsøge at 
komme hurtigt ud af hallen efter træning, at Spring 1 og 2 skal 
blive i cafeteriaet indtil trænerne giver dem lov til at komme i 
hallen. Skriv at det også er af brandsikkerhedsmæssige hensyn. 
(Lise) 
Der skal sættes seddel op i hallen om at sko og overtøj skal være 
i omklædningsrum. (Simone) 
Kulsviergården kontaktes for at holde tøjstativ ude af gangen. 
(Tine) 
Holdene har en messenger gruppe sammen. Her skal Spring 1 og 
2 senest dagen før træningen skrive hvilke redskaber de skal 
bruge, så Tumlespring ved, hvilke de skal sætte på plads. 
Det er Ok at Tumle ikke er færdige med at rydde op når Spring 1 
og 2 starter. Bare alle tingene er nede ved døren til 
redskabsrummet ved start. Så kan Tumle godt rydde lige så stille 
op derfra. Der evalueres på næste udvalgsmøde. 
 

 

Punkt 2. 
 

Samarbejde på Spring 1 
 
Samarbejdet blev drøftet. Det blev besluttet at Mette, Tine, Lasse 
og Rasmus holder et møde (ikke torsdage), hvor de drøfter 
hvordan de får det bedste ud af træningen og samarbejdet. Der 
evalueres på næste udvalgsmøde. 
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Punkt 3. Status på holdene i rødt status d. 13/10-2019 
 

1. MGP dans, tilmeldt 6- 7 
2. MK-holdet, tilmeldt 15- 15 
3. MFB mandag, tilmeldt 11- 12 
4. MFB torsdag, tilmeldt 17- 17 
5. Manuvison mandag, tilmeldt 7- 8 
6. Manuvison torsdag, tilmeldt 15- 16 
7. Motion senior tilmeld 19- 24 
8. Puls/Styrke tilmeld 13- 15 
9. Spring 1 tilmeld 29- 30 
10. Spring 2 tilmeld 18- 18 
11. Spring 3 tilmeld 11- 13 
12. Tumlespring tilmeld 55- 55 
13. Womba tilmeld 29- 30 

  

Punkt 4. Status på økonomi 
 
Lige pt. et lille overskud. 

Punkt 5. 
 

Kurser 
 
Lasse og Rasmus skal på kursus i Allerød. 

Punkt 6. 
 

Redskaber 
Orientering om køb af udstyr til stortrampolin 
Ekstraudstyret til stortrampolinen er modtaget, men blev lidt 
dyrere end forventet. Linda skal have besked forud en anden 
gang. 
 
Ønske om køb af minitrampolin til 300 kr. til mor/far/barn hold 
Der var ikke stemning for køb af minitrampolin til 300 kr., da der 
allerede er trampoliner i gymnastiksalen. Lise melder tilbage til 
Stine. Tine viser Stine og Maja oppustelig trampolin og 
springtrampolin, der har fået taget fjedre af, så den dur til de små. 
 
Status fra redskabsrumsudvalg på skolen 
Skolens redskabsrum er ryddet op og blevet så fint. Billeder og 
anvisning til hvordan redskaberne skal stå, når rummet forlades, 
vil blive hængt op så alle ved hvor tingene skal være og alle ting 
har sin plads. 
 
Status fra redskabsrumsudvalg på Kulsviergården 
Der er endnu ikke holdt møde i redskabsudvalget. 
Tine har snakket med Dan, 2 baskenet flyttes ud af redskabsrum 
og ind i hallen, airtrack (gammel/bobler) m. vogn og pumpe 
sættes til salg til 10.000 kr. 
Tine sørger for, at der sættes lås på stortrampolinen og at 
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relevante instruktører får nøgle dertil. 
 
Evt. ønske om køb af vægte til mænd på Puls/Styrke 
Tine har ekstra vægte derhjemme, som er købt i foråret. Hvis 
nogen har behov for flere vægte har Tine muligvis nogle der kan 
bruges.  

Punkt 7. 
 

Indsamling af skrald arrangement 
 
Arrangementet bliver 5/10 kl. 10-12. Mette sender information ud 
til alle gymnaster. 

Punkt 8. 
 

Eventuelt 
Event? 
Lise taler med Natascha om event. Ikke stemning for slag af 
produkter.  
 
Jump-Fitness 
Lise undersøger mulighed for samarbejde med Jump Fitness. 
Betty stopper på Kulsviergården. John Rand er ny formand for 
Kulsviergården. H 
 
Orientering om Happy Summer 
Det var et rigtig fint arrangement og vejret var godt. Der kom bare 
ikke så mange deltagere, som man kunne ønske, men de der var 
til stede hyggede sig. 
 
Nyt fra Hovedbestyrelsen og Kulsviergården 
Hovedbestyrelsen gennemgår en proces med DGI i et forsøg på 
at styrke foreningen. Alle er velkomne til at være med.  
Kulsviergården har holdt generalforsamling. John Rand er ny 
formand. Betty, der arbejder på kontoret stopper 1/11 2019. 
 
Andet? 
Mette og Simone medbringer forslag til klubtøj til  næste 
udvalgsmøde. 
 

 
Dato: 13/10 2019 af Simone Lund Niebuhr 
  


