General forsamling 31 marts 2016 kl. 20.00
Dagsorden:
1) Dirigent Hanne Ullum – Dagsorden er sendt ud i rette tid
2) Formandens beretning a. Hanne sender sit skriv – HUSK Niels Erik Andersen
b. Hvordan kan vi bevare vores lokale forening samtidig med at være med til at udvikle
gymnastikken i samarbejde med HVG og RG. Vi skal holde på vores lokale værdier og højne
det lokale kendskab til børn og forældre – samtidig med at højne gymnastikkens niveau i
samarbejde med de andre foreninger. Måske sende gymnaster i begge retninger på de
hold som vi ikke kan tilbyde og omvendt sende de gymnaster til SIF, med det som vi kan
tilbyde – SIF har også instruktører som kan tilbydes i den nye springcenteret/elite
satsninger – Måske økonomi fordele og klublokaler/mødelokale, fællestræninger,
redskabsopdeling (REDSKABSOPBEVARING SKAL LØSES I 2016/2017 – Der skal være en
ansvarlig for redskaber – evt skabe på Tjørnegårdsskolen(Annette undersøger 01/04-2016)
c. Vejlederteam? (Intern vejledning eller DGI vejleder, mangler et team som kan løfte
opgaven, lave en workshop, i første omgang skal det ligge i kanten af Idrætsbladet)
(Vejledning under/efter opvisning i SIF)
3) Fremlæggelse af regnskab – revideret og fremlagt: Flot og sund økonomi, med et flot overskud.
Regnskabet bliver mere gennemskueligt næste år. Økonomien giver godt udgangspunkt ifh
springcenteret.
Regnskabet er godkendt
Budgettet er godkendt ved sidste bestyrelsesmøde 10/03-16, derfor er budgettet til orientering,
store summer er sat af til instruktør sammenkomst, airtrack og markedsføring.
4) Kontingent: besluttet på først kommende bestyrelsesmøde ud fra hold liste – Der er ikke grundlag
for en stor stigning, der skal ses på sammensætning af instruktør
5) Ingen forslag
6) Valg af formand – Hanne er genvalgt
7) Valg af Kasser – Bente Rotbøl stiller op, og er valgt - Tak til Torben
8) Valg af bestyrelsemedlem – Stine er på valg, er genvalgt
9) Valg af første sup. – Kismet er på valg, er genvalgt
10) Valg af anden sup – Annette Meisner stiller op, er valgt, må gerne kommer til møde i
bestyrelsesmøde – Tak til Iben
11) Valg af revisor – Jørgen Jensen stiller op, er valgt
12) Revisor sup. – Torben Bøttger stiller op, er valgt
13) Evt.
a. ’Idebog/værktøjkasse - Læringsmanual’: Kristine vil gerne lave et oplæg til en læringsplan
som kan ligge tilgængelig for alle – om at udvikle gymnaster, mål for sæsonen og opnå
niveau, løfte fagligt niveau og relationer. Ideer på instruktørmøderne, lad det være et
punkt på hver instrukørmøde, så nye kommer med – forventninger til dig og hvordan
kommer jeg dertil, - Spørg gerne 2 instuktører; hvad kunne have hjulpet dig i denne sæson?
”Tag den nedefra”

b. Evaluering på holdene – Positiv konstruktiv tilbagemelding – sig det gode ting før det
negative/konstruktiv feedback, sæt fokus på det positive og bring det videre.
c. Asylhold – det er svært at indhente børneattester på asyl-hjælperne – men SIF har allerede
stillet 4 instruktører, men der arbejdes på at få asyl-hjælperne med i projektet

