
  
 
 

Referat 
 

Referat udvalgsmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00 i 
klubhuset 

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

Afbud:  

Referent: Simone Niebuhr (Linda og Tine rettelser) 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 

Godkendelse af referat fra seneste møde. Tine retter det gamle 

til, Simone sender det til Tine på mail.  

Vi aftaler at vi fremover skal lave beslutnings referater som indskrives i 

dagsorden skabelonen.  

Godkendes på næste møde. 
 

Punkt 2. 
 

Samarbejde i gymnastikudvalget 
Drøftelse af hvordan vi synes samarbejdet går og kan vi med 
fordel ændre noget omkring vores møder og samarbejde? 
 
Lise ønsker at høre hvordan det går i udvalget og om der er noget vi kan 

gøre bedre. Vi skal prøve at holde os til den dagsorden vi har, alt andet 

må tages senere på mødet hvis der er tid. Hvis man ikke kan komme til 

et møde og har en holdning til et punkt, så kan man bede om at punktet 

udsættes eller sende mail, der beskriver holdningen. 

 

Punkt 3. Knækket madras på skolen 
Der skal tages beslutning om, hvordan vi håndterer det i forhold til 
HFO/skole. 
Beslutningsoplæg: 

1) Vi lever med det 
2) Vi kræver HFO/skole betaler reparation eller ny madras 
3) Vi aftaler med HFO/skole at vi søger penge fra kommunen 

til ny madras og deler resten af udgiften 
4) Andre muligheder? 

 
Tine snakker med Heidi fra HFO’en om madrassen. Hvad kan de gøre. 

Simone spørger om Pernille evt. Kan sy den om til 2 små. 

Det er efterfølgende aftalt at madrassen godt kan bruges med den 
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nuværende skade. Vi gør ikke mere på nuværende. 

 

Punkt 4. 
 

Trøjer 
Tine gør status for hvem der er bestilt hhv. T-shirts og 
langærmede trøjer til. 
Forslag om langærmede trøjer til alle frivillige i ny sæson 
behandles. 
 
Trøjer og t-shirt til alle i udvalget, instruktører og hjælpetræner uanset 

alder.  

T-shirt er personlige og kan beholdes.  Trøjerne er til låns første sæson 

man deltager i foreningen, derefter personlige.  Stopper efter første 

sæson skal de afleveres tilbage. 

 

 

 

Punkt 5. 
 

Generalforsamling d.15 sep.2020 
Uddeling af opgaver: 

 Indkøb 

 Information til medlemmer 
 
Indkøb og aftensmad står Pia for, info til medlemmer står Lise for. 

Udvalget mødes 17.30 til møde og aftensmad ved Tine.  

Linda stopper som kasserer, så der skal findes en afløser. 

Punkt 6. Opstartsmøde 
Hvem skal deltage og hvad skal der ske inden selve 
opstartsmødet? 
Hvordan får vi et bedre opstartsmøde? 
 
Se mail invitation, alle er inviteret og skal svare senest 24/8-2020. 

Velkomstbrev og forventningsbrev sendes på mail og udleveres til møde. 

Lise laver ny rækkefølge på dagsorden.  

 

Punkt 7. Godtgørelse til frivillige 
Linda gennemgår beregning og der tages efterfølgende beslutning 
om godtgørelse. 
 
Til næste sæson skal vi kigge på om man både skal have godtgørelse og 

medlemskaber, som hjælper.   Forslag til næste sæson Minihjælpertræner 

får 350,- og efter de har været på kursus får de 550,-   

 
 

Punkt 9. 
 

COVID-19 håndtering 
 
COVID-19 håndtering. Lise tager fat i Kulsviergården med hensyn til 

deres håndtering og vores forventninger. Vi har lavet vores eget COVID-
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udvalg som bestå af Lise, Mette og Pia. 

 

Punkt 10. 
 

Status på holdtilmelding 
 
Tumle 1,2 og 3 må max være 60 i alt.  

Spring 1 og 2 kun 25 per hold.  

MK holdet max 28 

MFB holdene max 15 

 

Punkt 11. 
 

Gymnastikfest 
Pia og Linda  udgør festudvalg for årets “hjælper” fest (alle over 18 år) 

d. 2 oktober 2020. Middag og drikkevarer under middagen er betalt af 

udvalget. 
 

Punkt 12. 
 

Evt. 
Go for Tines nye hold. Linda finder ud af om vi kan/må betale fakturaen 

for den konsulent Tine har. Der er efterfølgende givet grønt lys for at der 

kan betales faktura for konsulent. 
 
Næste møde i gymnastikbestyrelsen d. 15/9-2020 møde før 
generalforsamling.  
 
 

 
 

Dato: 20-10-2020,  
Tine Bojer Jørgensen 


