
  
 
 

Referat 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i 
klubhuset 

Til stede: Christina Jensen, Pernille Bøgemose, Pia Høier, Linda Lyng 
Madsen og Lise Lausten Frederiksen 

Afbud: Mette Zeiner 

Referent: Lise Lausten Frederiksen 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Opvisning (status på planlægning) 
Opgavelisten vedr. opvisningen blev gennemgået.  
 
Pia sørger for at finde en fanebærer og undervise denne i, 
hvordan man gør. 
 
Lise spørger et af korene i området, om de vil hjælpe med at 
synge Nationalsangen til indmarch. 
 
Der er kun kommet 9 kagetilmeldinger. Det er alt for lidt. Lise 
sender en reminder ud til medlemmerne. 
 
Lise spørger Kulsviergården om der er mulighed for at sætte juice 
og vand ind på Kulsviergården ind torsdag inden opvisningen. 
     

Punkt 2. 
 
 
 

Næste sæson 2018/19 
Voksenhold forsætter uændret. 
 
Lise spørger Mette, om der er styr på, hvilke hjælpetrænere, der 
fortsætter. 
 
Pia/Brian har spurgt Kia og Alberte, om de evt. ville være 
instruktører sammen på Spring 1. 
 
Der mangler stadig instruktør til mor/far/barn holdet. 
 
Der arbejdes på, at Pia og Brian opretter et sommerhold for 
Spring 2 og 3, som forløber fra opvisningen til sommerferien. 
Linda spørger Tina om der kan bruges mobile pay til tilmelding på 
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sommerhold. Holdet primært for allerede medlemmer. Lukker kun 
op for andre, såfremt der ikke er nok tilmeldinger. 
 
Spørgsmål om næste års kontingent udsættes til næste møde. 
 

Punkt 3. Kurser 
Punktet er udsat til næste møde. 
 

Punkt 4. 
 
 
 
 
 
 

Regnskab 2017/2018 
Linda gennemgik regnskabet, som det ser ud nu. Ser ud til, at vi 
får et pænt overskud. 
Hovedbestyrelsen har meddelt, at vi kan søge om at få overført 
vores overskud fra i år til næste år.  

Punkt 5. 
 

Redskaber 
Tine Bojer har forskellige ønsker til redskaber jf. referat fra mødet 
20/2-2018. Det er lidt usikkert om ønskerne var til mor/far/barn 
holdet eller til Tumlespring. 
Springholdene ønsker en stortrampolin og saltoplint. Ønskerne 
skal prioriteres. 
Pia påtager sig at undersøge og evt. finde en brugt stortrampolin. 
 
DGI har en stor pulje penge, som kan søges i år, så det skal 
priorieteres. 
 
Tine Bojer nævnte på sidste møde, at nogle redskaber var væk på 
skolen. Tine ville kigge efter dem på Kulsviergården. Mangler 
tilbagemelding derom. 
 
Tine Bojer nævnte på sidste møde, at træplinten på skolen var i 
stykker. Lise har kigget på den. Der står Kulsviergården på den, 
så det er nok ikke skolens. Tine Bojers mand Christian og Lises 
mand Claus reparerer den i forbindelse med en træning. 
 
Punktet tages op igen på næste møde. 

Punkt 6. Oprydning på Kulsviergården den 22. april kl. 10.00 
 
Hovedbestyrelsen holder fælles oprydning på Kulsviergården og 
instruktører fra alle underafdelinger inviteres til at komme og 
hjælpe. Ideen er at smide alt det skrammel ud der ligger i 
redskabsrummet, så det ikke ligger og roder og få kigget efter 
hvad der er i skabene, så vi f.eks. tømmer dem for håndboldting 
(nu vi pt. ikke har håndbold), så andre afdelinger kan bruge dem. 
Hvis der er god tilslutning fra gymnastikken, foreslår Lise at vi 
benytter lejligheden til at få lavet et register over vores redskaber. 
 



 3 

Punkt 7. Generalforsamling 2018 
Generalforsamlingen er 15. maj i klubhuset. Det er annonceret i 
Lokalt Nyt. 

Punkt 8. 
 

Linda orienterer om DGI møde 
 

Punkt 9. 
 

Lise orienterer fra Hovedbestyrelsesmøde 
Det er nu, der kan indstilles kandidater til foreningens ærespriser; 
Foreningslederpokalen, Idrætslederpokalen og Aktivpokalen. Der 
er i bestyrelsen lidt usikkerhed omkring, hvad de enkelte 
ærespriser går til. Det står ikke på foreningens hjemmeside. Lise 
spørger Peter Windum.  
Det blev besluttet at indstille en af foreningens instruktører til 
idrætslederpokalen. Lise udarbejder indstilling og indsender til 
Hovedbestyrelsen. 
 
Den 17. april 2018 er der fælles møde i klubhuset for alle 
foreninger i lokalområdet.  

Punkt 10. 
 

Eventuelt 
Der er en del af vores hjælpeinstruktører, der skal konfirmeres i 
år. Linda undersøger hvem det er og køber gaver. 

 
 

Dato: 21. maj 2018 
 
Lise Lausten Frederiksen 
 


