Referat af bestyrelsesmøde d. 26. januar i klubhuset
Peter fortalte om fastelavnsarrangementet i samarbejde med Superbrugsen.
Generalforsamling d. 22. februar i forsamlingshuset der er bestyrelsesmøde kl. 17.00 med spisning.
Peter fortalte om møde med de andre gymnastikforeninger.
Dorrit foreslog at fitness kontingent bliver nedsat til 100,- kr. pr. måned. Minimumkontingent bliver for 3
måneder. Der bliver ikke weekend og 1 måneds medlemskaber. Disse ændringer er gældende pr. 1.1.2016.
Dorrit ville gerne have at der blev meldt hvem der skal have gavekort til afslutningen. Vi vedtog at give et
ekstra højt gavekort i år.
Gammelholdet kører godt, de er glade og tilfredse, kampen i aften bliver rykket og næste kamp bliver så på
søndag i Munkholm.
Karsten fortalte at Charlotte og John, de små er 10-12 stykker, Karsten eget hold er 14-18 stykker, et par af
dem giver udfordringer så der kan ikke være mindre end 2 trænere. Martin Kvederis hold er ikke ret mange,
det er heller ikke let at finde ud af hvornår der er træning.
Karsten fortsætter med de samme børn og følger dem.
Charlotte havde faktura for tøj til mixholdet. Musikanlæg er stadig ikke renoveret. Der var stor opbakning
fra de forældre der var indkaldt til holdningsforbedrende samtale. Der blev også talt om den måde man
opfører sig før og efter træning i omklædningsrummet.
På pigeholdet er der 3-4 piger der er stoppet, der var bestilt tøj, det er blevet ændret så Tanja og Sulle
syntes det var så lækkert, så der er 2 sæt der blevet ændret til voksenstørrelser. Der er så småt begyndt
planlægning af opvisning.
Hans fortalte at de har kursus den 13. februar, der kommer 2 københavnerklubber på besøg, han forventer
at der kommer ca. 20 deltagere. Hans fortalte at der ikke er så mange, men der er virkelig nogle
medlemmer der får utrolig meget ud af træningen. Hans ville gerne have tilskud til nogle rekvisitter til
kurset den 13. februar dette blev bevilget.
Rie havde også ønske om et tilskud til nogle rekvisitter til opvisningen. Der er rigtig mange udfordringer
med børnene, de ved ikke om børnene har interesse for unicykling. Peder vil gerne fortsætte som træner,
de vil spørge Magnus om han vil være træner, der blev spurgt til kurser og det vil der blive set på med
velvillige øjne.
Ann Marie fortalte at de fortsætter hele april måned. Der bliver lavet en afslutningsfest, og som vanligt
sommerfest.
Leo fortalte at der er lille stigning i medlemstallet, lokaler bliver behandlet pænt og maskiner bliver heller
ikke mishandlet. Der er god stemning og ånd i fitnesscentret.
Næste møde er den 22. februar kl. 17.00 med spisning, husk tilmelding, der er efterfølgende
generalforsamling kl. 19.00.

