Referat d. 17.11.2020
Udvalgsmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.00 digitalt
møde
Til stede:

Pia Høier, Tine Bojer Jørgensen, og Lise Lausten Frederiksen.

Afbud:

Simone, Mette

Referent:

Tine
Udvalget afholdt i aften det første digitale møde via TEAMS, dette
fungerede fint

Dagsorden:
Punkt 1.

Referat fra tidligere møder
Vi mangler enkelte referater fra starten af denne sæson 20/21,
endnu, dette skal der følges op på.
Referatet fra sidste møde d.20.10.2020, samt fra d.11.08.2020 er
godkendt og lægges op på hjemmesiden af Tine (hjælp fra Linda)

Punkt 2.

Vi afventer ny udmelding om corona-restriktioner/lempelser,
vi forventer denne kommer nye udmeldinger fredag
d.20.11.2020
Status på holdene/Covid-19 :
Fit Dance d.18/11- trænes på 2 hold. Hold 1 i sal ved Anni og
Hold 2. i koldhallen ved Lise. 24 medlemmer
MK hold fortsat aflyst 2 uger endnu, 20 medlemmer
Manuvision er rykket til gymnastik salen om mandagen også,
dette er en succes allerede første gang. Mandag 6 medlemmer,
Torsdag 8 medlemmer
M-F-B mandag går godt. 12 medlemmer
M-F-B onsdag går godt. 15 medlemmer
Motion for seniorer, aflyses d.18/11, 33 medlemmer

Puls/Styrke, delt op i 3 hold. Hold 1. kl.18.10 og Hold 2. 19.10
indendørs, og Hold 3. udendørs. 32 medlemmer
Spring 1, 30 medlemmer + 1 nyt medlem
Spring 2, 27 medlemmer
Spring 3, 12 medlemmer
Tumlespring overvejer at slå holdene sammen til 2 hold, hvor
hver hold træner på 2 baner. Tine og Christian regner på antallet
af deltagere incl. forældre og trænere, om hvordan
sammenlægning/opdeling kan være.
Tumlespring 1, 18 medlemmer
Tumlespring 2, 19 medlemmer
Tumlespring 3, 27 medlemmer
Alle holdene afventer ny udmeldinger omkring corona,
udvalget vil i den kommende weekend holde møde omkring
de nye udmeldinger, og handle ud fra restriktionerne. Og
aftale med de enkelte trænere/hold.

Punkt 3.

Godtgørelser
Skemaet er udfyldt sendes til Linda. (Lise)
Fremadrettet skal godtgørelserne fremgå af gymnastik
afdelingens forretningsorden.
Vi aftaler at næstformanden med mange opgaver også den første
halve sæson får godtgørelse som formanden. Herefter aftales det
i udvalget hvordan næstformanden skal modtage godtgørelse og
hvilke opgaver posten som næstformand rummer.

Punkt 4.

Gymnastikopvisning, vi går i tænkeboks, og afventer kommende
corona udmeldinger.
Der lægges op til at alle trænere, hjælpetrænere, gymnastik
udvalg m.fl. tænker over måde på hvordan vi kan gennemføre en
opvisning på en eller anden måde.
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Punkt 5.

ASGI Gymnastik klub tøj, punktet udsættes.

Punkt 6.

Happy Winter den 29.-31. januar 2021
Udvalg: Lise, Nanna, Pia, Tine.
Vi håber på at kunne gennemføre Happy vinter.
Fredag: Badminton
Lørdag: evt. rul og fodbold
Søndag :Gymnastik 1. tumlehold og 1. springhold

Punkt 7.

Arbejdstid i to grupper (30 min)
 Forretningsorden, Tine undersøger mere om dette, punktet
sættes på næste møde.
 Søge penge til redskaber. Udsættes til næste møde.

Punkt 8.

Eventuelt – ingen punkter

Kommende møder:

Næste udvalgsmøde tirsdag d. 5 januar 2021
Træner møde d. 19 januar 2021

Dato: 17. november 2020
Tine Bojer Jørgensen
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