Hårlev Gymnastikforening
Kommunikation og PR

Den 10. maj 2022

REFERAT
Bestyrelsesmødet tirsdag 10. maj 2022
Deltagere:
Jennie Brandt Henriksen
Camilla Leander
Hanne Hvalsø Holmenlund

Nikolaj Hansen
Mie Sagan

Christian Jensen (suppl. og referent

Fraværende:
René L. Larsen, (suppl.)
Anne Dyrekær (suppl.)
1: Formanden
• I morgen er alle hold stoppet, bortset fra SOMA, der kører frem til skolesommerferien (og
måske videre i Byskoven)
• Halfordelingsmøde – vi fik næsten alt, vi som vi kunne ønske det
• Mangler kun svar fra tid til det nye dame-hold i Hellested Hallen
• Vi har brug for et Visa/Dankort – søges udstedt til kassereren og ellers formanden.
2: Holdudvalget
• Trænerbesætningen ser fornuftig ud lige nu
• Mail ud primo juli, at nu er 2022/23-holdene sat op på hjemmesiden og tilmelding kan ske
fra medio juli
• Trænermappen skal ajourføres – udvalget er i gang og involverer resten af bestyrelsen
efterhånden, som det bliver relevant
• Trænerkontrakter – Nikolaj ”har” den og laver oplæg
• Indhenter tilbud på marketing-gimmicks til Aktiv Sommer: Drikkedunk og en ”rygsæk-pose”
– begge naturligvis med logo
3: Redskabsudvalget
• Reparationer iværksættes nu
• Oprydning iværksættes nu
• Indkøb af nye redskaber – behovet skal gøres op nu
4: Aktivitetsudvalget
• Kommunens møde med borgere og foreninger omkring ukrainerne – vi står til rådighed for
kommunen, som koordinerer (= lige nu intet behov)
• Herregårdenes Dag – Hanne søger info hos kommunen. Hanne og Camilla deltager på infomødet 16/5
• Aktiv Sommer – opslag på Insta om brug for hjælp til parkering
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•
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Uddannelsesbehovet for trænere og hjælpetrænere drøftedes
”Den røde tråd” – udvalget søger info om alternativer hos DGI
Arrangerer ”Ryd op i redskabsrummet” v. instruktør fra DGI – alt i koordinering med
Redskabsudvalget

5: Sponsorudvalget
• Varetages itv af Nikolaj
• ”Sponsorpakkerne” skal ”opgraderes” omkring synlighed – Nikolaj koordinerer med Jesper
Kousgaard
• Staxen og SuperBrugsen venter på vores henvendelser for sponsorat.
6: Kommunikation og PR
• Ren Natur – oplysninger til brug for tilmelding findes i Conventus
• Kvartalsvist nyhedsbrev – udvalget kommer med oplæg
• Flyer til skolerne omkring 0 – 3. kl. om vore hold – deles ud inden sommerferien
• Vi skal være mere synlige på Instagram – KOM&PR sætter iværk
• Laver udkast til nyt logo
• Events, opvisninger m.m. livestreames fremover til Youtube…….
• Forslag til fælles administrations- og arkivsystem til afløsning for Office 365, Google Drev
m.m.

6: Næste møde
• Torsdag den 16. juni 2022, kl. 19:00 i MS-Teams (Hanne indkalder)

/cj

Nadja, Onestep om Insta-#:
”Hej @christianjensen63
Det har vi forsøgt flere gange.. Også da Camilla var mere over – vi har også tilføjet det på jeres
tryksager. Både Insta og FB :)
Vi har også lavet opslag hvor vi har opfordret jeres medlemmere til at tagge jer, men uden held.
Instagram og FB var noget af det første jeg tilføjede til jeres nye folder :)
Har I forsøgt at opfordre det til jeres medlemmer mundtligt, når de har træning?”
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