
  
 
 

Referat  
 

Udvalgsmøde i Gymnastikafdelingen mandag den 21. oktober 2019 kl. 18.30 i klubhuset. 

Til stede: Pia Høier, Linda Lyng Madsen, Mette Zeiner, Rasmus Mark 
Christensen, Simone Niebuhr Nogler og Lise Lausten Frederiksen 
 

Afbud: Tine Bojer Jørgensen 

Referent: Simone Niebuhr Nogler 

Dagsorden:  

  

Punkt 1. 
 

Referat fra møde den 25/9 2019 
1. Det virker rigtig godt når stativet og overtøj+sko ikke er i 

gangen. Alle synes det er blevet nemmere med 
overgangen mellem Tumlespring og Spring1+2, men der 
har også været kort tid til at evaluere på. Vi snakker om 
hvordan det går til næste møde. 
Pia og Ramus skriver i spring messenger gruppe, hvilke 
redskaber de altid skal bruge torsdag på Spring 2 og 3. Så 
ikke så nødvendigt at gøre det hver gang. 

2. Lasse og Rasmus har hidtil fået hjælpe af Tine og Mette på 
Spring 1, men har vurderet at de ikke fremover har behov 
for Tines hjælp. De snakker selv med Tine på torsdag 
24/10 og giver hende besked omkring deres beslutning. 
Lasse og Rasmus vurderer, at der stadig er behov Mettes 
hjælp. Mette vil tænke over det. Hvis Mette siger ja, så skal 
hun især hjælpe med at få de nye hjælpetrænere godt i 
gang med hvordan man skal gøre det job. 
 
Airtrack er blevet solgt til Street Lab i Hillerød. 
Lise sender manglende referater til de øvrige i bestyrelsen. 

Punkt 2. Status på holdene 
1. Tumling skal ikke åbnes til 60, de bliver på 55. 
2. MGP lukkes ned hvis ikke der er 12 holdet d. 30/10 
3. 2 nye piger som hjælpetræner til spring 1. Lise aftaler med 

dem at de skal komme på torsdag, hvis de kan. 
4. Erik og Matias bliver faste på spring 2 
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Punkt 3. Juleafslutning 
1. Simone hører Maja og Stine om de vil holde juleafslutning 

alene med deres hold, eller/og de også vil være med til den 
fælles 12/12-19 

2. Simone og Mette laver ny indbydelse med s.u. 28/11-19. 
Skal deles ud 7/11. De handler også ind og står for hele 
arrangementet, aftaler mm. Lise sender dokumenter fra 
sidste år med liste over indkøb, liste over opgaver, 
indbydelse mm. til Mette og Simone.  

Punkt 4. Økonomi 
1. Lige nu har vi overskud, men vi har ikke betalt så meget 

endnu til hal leje. 
2. Husk altid at spøge Linda om udgifter inden man bruger. 

Punkt 5. Næste sæson / sommerhold / hold efter jul 
1. Womba efter jul? Lise spørger Lene og Natascha. 
2. Jump. Lise har talt med Anette Kleis. Forsøger igen. 
3. Manuvision. Lise spørger Julie om hun vil have hold efter 

jul. 
4. Pia og Rasmus laver et Sommer Spring for 2 og 3. 

 

Punkt 6. Redskaber og redskabsrum 
1. Ramus undersøger hvad en trampolin med blød dug 

koster, den ønsker de rigtig meget på spring 1 og den kan 
også bruges på spring 3. Rasmus sender link til den 
ønskede trampolin til resten af bestyrelsen. 

2. De store puder - altså enderne til stortrampolinen skal 
flyttes bag den så de ikke så lige i midten. Pia tager hånd 
om det. 

3. Der skal søges penge til at købe nye nedsprings måtter. 
Instruktørerne skal finde link til hvilke måtter der ønskes. 
Ikke sat ansvarlig på opgaven. 

4. Redskabsudvalg på Kulsviergården afventer at Tine får 
lavet forslag til plan for reol i redskabsrummet. 

5. Tine skal havde sat lås på stor trampolin. 
6. Tine skal vise Stine hvordan den oppustelige trampolin 

virker, så hun kan bruge den. 

Punkt 7. 
 

Gæstehold til opvisning 
1. Gym Helsinge vil gerne komme med deres store hold på 86 

gymnaster. Linda laver aftale med dem. 
2. Spring 3 vil gerne optræde til DGI opvisning i 

Frederiksborgcenter. Foreningens øvrige hold opfordres 
også til at tilmelde sig. 

Punkt 8. 
 

Fra DGI Netværksmøde 
1. Lise har være til møde og der er referat, hvis nogle ønsker 

at læse det eller mere info. 
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Punkt 9. 
 

ASGI Gymnastik klub tøj 
1. Træner søger selv for dragter/tøj til opvisningen. De 

opfordres til at komme i gang med det inden jul, for at være 
sikre på at der er dragter nok. Lise skriver ud om det. Send 
link til det sted Pia bruger – nok det billigste. 

2. Mette havde T-shirts med og vi besluttede at de skulle 
være den blå til både mænd og kvinder. Mette får hentet 
prøvesæt, så der kan bestilles størrelser. 

3. Mette finder forslag til en trøje børnene kan bestille og 
langærmet trøje med lynlås til instruktører og voksne 
hjælpere. 

Punkt 10. 
 

Eventuelt 
1. Brian og Pia finder en dato til at lave et nyt 

modtagerkursus. Hjælpeinstruktørerne har behov for det. 
2. Spring 1,2,3 evt aflyst d. 31/10-19 pga. Halloween, 

trænerne spøger lige børn og forældre i cafeen på torsdag 
om hvor mange der skal rasle og derfor ikke kommer til 
gym. Hvis kun få der vil komme til gym. aflyses det. 

3. Simone gør opmærksom på at Emily gå på 2 hold. Hvis 
nogle skulle havde noget omkring det, så er det sagt okay i 
bestyrelsen for det. 

4. Der skal være varme på hvis vi skal holde møde fremover i 
klubhuset. Lise spørger Rasmus der gør rent (han har 
efterfølgende meldt tilbage, at der nu er varme på). 

5. Hillerød Kommune har spurgt ASGI Gymnastik vil være 
med til et Børnehavearrangement. Tine og Maja aftaler 
nærmere med kontaktpersonen hos kommunen (Signe 
Winther). 

6. Rasmus (Spring 1) har ønsker om kursus. Han kan 
tilmeldes, da der ikke er andre ønsker og budget til det pt.  

7. Næste møde er 22/1 2020. Kl. 18 for bestyrelsen og kl. 19 
for resten af instruktører og hjælpetrænere. 

 

Dato: 3/11 2020 af Simone Niebuhr Nogler/Lise Lausten Frederiksen 


