
  
 
 

Referat 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.00 i 
klubhuset og 12. juni 2018 kl. 19.00 i klubhuset 

Til stede: 29. maj 2018: Pia Høier, Linda Lyng Madsen, Maja Nederlund 
Hansen, Tine Bojer Jørgensen og Lise Lausten Frederiksen 
12. juni 2018: Pia Høier, Linda Lyng Madsen, Tine Bojer 
Jørgensen og Lise Lausten Frederiksen 

Afbud: 12. juni 2018: Maja Nederlund Hansen 

Referent: Lise Lausten Frederiksen 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Lise Lausten Frederiksen 
Kasser: Linda Lyng Madsen 
Sekretær: Maja Nederlund Hansen 
     

Punkt 2. 
 
 
 

Evaluering af opvisning 
Generelt gik opvisningen rigtig godt. God dag. Mange gæster og 
god stemning. 
 
Fungerede godt at voksne og hold med ældste gymnaster gik ind 
først. Gjorde at der ikke blev sjosket så meget. 
 
Overvej til næste gang om vi skal have en til at stå ved 
bagindgang til at styre hold ind og ud og at der ikke kommer folk 
ud bag ved, som ikke skal være der. 
 
Overvej om der skal være en ansvarlig for indmarch, der søger for 
at informere alle om indmarch i forvejen, søger for at få stillet folk 
op i rigtig rækkefølge, bestemme og informere om opstilling inde i 
salen, gå to og to eller en og en osv. 
 
Godt hvis musikken næste gang kunne være planlagt inden, så 
DJen ikke får det hele på dagen. Ikke så godt med musik på flere 
forskellige telefoner. 
Instruktørerne skal aflevere introduktionen til deres hold til inden 
opvisningen. Tænk på at den der skal læse op gerne vil være 
forberedt. 
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Bo Lyng Madsen er fastansat som DJ til opvisningen. 
 
Overvej opstilling i hallen, da flere gæster vil kunne se, hvis vi 
laver opstillingen anderledes. 
 
Overvej amerikansk lotteri. 
 
Så vidt muligt skriftlige aftaler med Kulsviergården om, hvem der 
gør hvad og hvordan. 
 
Vil være en god ide at få en rigtig fotograf til at tage billeder til 
opvisningen. Vanskeligt at få godt billeder med alm. kamera. 
 
Husk at der skal tages holdbilleder af alle hold, medaljetagere og 
pokalvinder. 
 
Der skal være kaffe til 250 personer. (løb tør for kaffe i år) 
Køb ikke for meget juice. 
Køb flere tallerkener end i år. De blev brugt. Køb 100 mere. 
Havde sat prisen op på indgang. Det var ok. 
 
Undersøg hos Fødevarekontrollen om vi må sælge hjemmebagt 
kage til opvisningen, så det er afklaret i forhold til Kulsviergården. 

Punkt 3. Opfølgningen på generalforsamlingen 
Lise har spurgt Amanda og Julie om de kan undervise mandage i 
stedet for onsdage næste sæson grundet spørgsmål til 
generalforsamlingen. Det kan de ikke. Onsdage fastholdes i 
næste sæson. 
På generalforsamlingen blev stillet spørgsmål om, hvorfor der er 
forskel på kontingent på M/K holdet og Motion for seniorer. 
Årsagen er, at Motion for seniorer altid har været et hold for 
pensionister hvor man fra start har ydet pensionistrabat, hvorimod 
M/K holdet startede som et almindeligt voksenhold, men nu har 
udviklet sig til et pensionisthold, da deltagerne på holdet er blevet 
ældre. Kontingent sæson 2018/19 behandles under punkt 4. 
 

Punkt 4. 
 
 
 
 
 
 

Næste sæson 
a) Dato for opvisning: søndag den 7. maj 2019. 
b) Sæsonstart uge 36. Sæsonen slutter til opvisningen. 
c) Programmet ligger næsten fast.  
d) Kontingent på de enkelte hold blev fastsat. Bestyrelsen 

besluttede efter samråd med instruktører og hjælpetræner 
på M/K holdet og Motion for seniorer, at kontingentet for de 
to hold er ens for næste sæson. 

e) Lise sender mail ud til instruktører om frist til at udarbejde 
eller ændre holdbeskrivelser. Der blev sat max. antal på 
holdene.  

f) Lise samler holdbeskrivelser, max. antal, øvrig 
holdinformation og sender til Linda. Linda opretter hold i 
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Conventus og på hjemmeside. Lise sender mail til seneste 
sæsons medlemmer om hvornår de kan tilmelde sig. Lise 
annoncerer på Facebook og får opdateret vores data i 
Hillerød Kommunes fritidskatalog. Lise booker hal og skole. 
God ide at annoncere på de nærmeste skoler. 

g) Godtgørelse er drøftet og fastholdes som hidtil. 
h) Der er ønske om sommerhold. Punktet tages op ved et 

senere møde. 
i) Lise sørger for nøgler til instruktører. Mette og Maja, der er 

stoppet har afleveret deres nøgler. 
j) For hold der varer hele sæsonen sættes kontingent til halv 

pris efter Nytår. Medlemmer kan som udgangspunkt i få 
returneret kontingent ved stop på hold.  

k) Lise sørger for adgang til Conventus til instruktører. 

Punkt 5. 
 

Redskaber 
Der er ønsker om: 
Airtrack 
Stortrampolin (gerne brugt) 
2 træbænke 
Skumbanansæt 
Saltoplint 
Spejle til dans 
 
Disse ting kommer på liste over ting der søges penge til hos DGI. 
 
Tine Bojer spørger Tanja, om der er ting i gymnastiksalen på 
skolen hun ikke har brug for med henblik på evt. at flytte noget 
over på Kulsviergården. 
 
Pia søger stadig efter en brugt stortrampolin. 
 
Tine Bojer har flere gange nævnt, at nogle redskaber var væk på 
skolen. Tine ville kigge efter dem på Kulsviergården og spørge på 
skolen.  
 
Christian og Claus har repareret træplinten på skolen, der var i 
stykker. 
 
”Bænkene” der står ovenpå hinanden ovre på skolen mangler 
dutter på benene. Kan de købes og sættes på? Der skal sættes 
en ansvarlig på opgaven. 
 
Der ønskes en tilbagemelding fra Merete på hendes undersøgelse 
af manglende vogne på Kulsviergården. 
 
Der ønskes et register over foreningens redskaber. 
 

Punkt 6. Kurser 
GymDanmark afholder KIB kursus på skolen 2/9 2018. 
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Alle instruktører og hjælpetrænere tilbydes kurser. Især vigtigt at 
de nye instruktører kommer på kursus. 
Der afholdes internt modtager kursus for instruktører og 
hjælpetrænere på springholdene den 23/8 kl. 16.30-18.30. Pia har 
ansvaret for dette. Lise booker hallen og cafeteriet. 
 

Punkt 7. Opstartsmøde 
Der afholdes opstartsmøde for alle instruktører og hjælpetrænere 
den 23/8 2018 kl. 19.00 i cafeteriet på Kulsviergården. Aftensmad 
kl. 18.30. 
Lise udsender information derom. 
Linda sørger for forplejning. 

Punkt 8. 
 

Øvrigt 
a) Mødedatoer for næste sæson blev fastlagt. 
b) Dato for julearrangement 13/12 2018. 
c) Øvrige arrangementer ikke drøftet. 
d) Lise orienterede om ide i Hovedbestyrelsen omkring ASGI 

by Night eller Alsønderup By Night. 
e) Der ønskes repræsentanter for voksne gymnaster i 

bestyrelsen. Instruktører og hjælpetræner på M/K holdet og 
Motion for seniorer er blevet opfordret til at finde en 
interesseret. 

f) Der afholdes Fitness netværksmøde i DGI regi den 30/8 
2018 i klubhuset. Søren er vært. 

g) Der bør afholdes møde med skolen/SFO 1 og 2 efter 
sommerferien. Ikke drøftet yderligere. 
 

Lise spørger Peter om alle i gymnastikbestyrelsen kan få adgang 
til ASGIs Facebook side. 
 
Lise spørger Peter om der er et sted vi kan lagre fælles data. 
 
Det skal skrives på vores hjemmeside ved tilmelding, at man ved 
tilmelding accepterer at der tages billeder af gymnasterne og at de 
må bruges til reklame for foreningen i Lokalt Nyt, på Facebook 
mm. 
 
Lise justerer medlemmerne af bestyrelses messenger gruppe. 
 
Der er ønske om en vejledning til brug af Kulsviergården. 
Aflåsning mm. 
 
Problemet med at komme ind i skabene på Kulsviergården er 
fortsat uløst. Lise bringer det op i hovedbestyrelsen igen. 
 

Punkt 9. 
 

Fordeling af opgaver i bestyrelsen 
Udsat.  
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Dato: 16. september 2018 
 
Lise Lausten Frederiksen 
 


