Den 16. august 2022

REFERAT
Bestyrelsesmødet, tirsdag 16. august 2022
Deltagere:
Jennie Brandt Henriksen
Camilla Leander
Hanne Hvalsø Holmenlund

Mie Sagan
René L. Larsen, (suppl.)
Anne Dyrekær (suppl.)

Christian Jensen (suppl. og referent

Fraværende:
Nikolaj Hansen (MS Teams – hallens WiFi ku´ ikk´ træk forbindelsen)

1: Formanden
•
•

Ny sæson – alle hold på plads.
NemID skal overføres til vores formand – NU – af mange gode årsager (børneattester, MobilePay
m.m.)

2: Holdudvalget
•

•

•
•
•

Hold
1.
Forældre-barn mangler holdleder – Hanne ”ta´r den”!
2.
Annes mor er udnævnt til holdleder for ”Go´ gammeldaws motion”
Årshjulet:
o
August: Trænere/hjælpetrænere/holdledere (+ opfølgning)
o
August: Trænermappe – bestyrelsen email og telefonnr. sættes i.
o
September: DGI’s forårsopvisning
Status på tøj – trøjer i morgen til trænerne– Sportigan er ny leverandør
Skal vi have etableret opfølgningsmøder med holdene sidst på sæsonen?
”MUS”-lignende samtaler med holdledere og trænerne blev nævnt/foreslået.

3: Redskabsudvalget
•

Status på redskabs-situationen – alt er godt!

4: Aktivitetsudvalget
•
•
•

•
•
•
•

Herregårdenes Dag – Kloppenborg har sendt ”nødraket” op. Skal arrangeres og styres til næste
sommer.
Aktiv sommer – Jesper Kloppenborg styrer den.
Kursus ”Tøm redskabsrummet” 4.9.2022 kl. 10 - 14.
Øvrige kurser: De, der vil, er blevet tilmeldt de kurser, de har ønsket
Årshjulet:
o
August: De røde tråde – er erstattet af ”Tøm redskabsrummet”
Discgolf: Vi skal have skabt klarhed over, hvad der forventes af os! Hanne ringer og afklarer.
Pizza-møde 31.8. – i god gænge

1

Hårlev Gymnastikforening
Kommunikation og PR
5: Sponsorudvalget
• Intet, da opgaveansvarlig var fraværende (af tekniske årsager).
6: Kommunikation og PR
•
•
•
•
•

Bestyrelsen venter med længsel på oplæg til nyt logo
Avisannonce, sæsonen 2022-2023 – Christian koordinerer oplægget med hele bestyrelsen.
Hjemmesiden – hvem står for hvad? Når Nikolaj har fået de adgange, han skal bruge, vender vi
tilbage
Do. for opgaver i Trello – Camilla og Christian koordinerer fremover; også aht Onestep
DM i Holdløb – Christian koordinerer med hele bestyrelsen.

7: Næste møde
• Mandag den 12.9. kl. 18:30 hos Anne.
/cj
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