Bestyrelsesmøde den 11. juni 2014: Til stede: Birgit, Merete, Charlotte, Vinnie, Jimmy, Poul, Lars og
Walther. John fraværende
1. Gruppebillede af bestyrelsen:
2. Ny hjemmeside, mails og system:
Kristen gennemgik et udkast til ny hjemmeside som der var enighed om at benytte. Det aftaltes at
motionsgrupperne genlæser al info vedr. aktiviteterne og sender rettelser til Kristen.
3. GIF orientering:
Helle virker lovende som ny formand, næstformand Louise Vedel, sekretær Henning Rieber, Claus
Nielsen nyt medlem og kasserer Lone Bilyk. Kirkens Korshær i Viby har doneret 15.000 til GIF.
Gadstrup Motion vil tilstræbe at udsende dagsorden til møderne 1 uge før mødet og referat
udsendes senest 1 uge efter mødet.
4. Kommentar til referat fra sidste møde:
Merete deltager som formand i 6 årlige møder hos GIF og Charlotte er suppleant .
5. Økonomi:
Medlemsindbetalingerne er faldende og der skal annonceres med nyheder i lokalaviserne og
hjemmeside og ny skiltning på gavlen. Der lægges en kampagneplan for 12 mdr. ad gangen og vi
har sat en deadline til 15. august for iværksættelse af kampagnen. Jimmy udarbejder en skitse
hertil. For medlemmer der af en eller anden årsag ikke bor i Gadstrup og omegn skal kunne være
medlem for mindre end 800 kr. pr. halvår. Vi vedtog at beløbet skal være 300 halvårligt for ca 10
besøg.
6. Status fra afdelingerne:
a. Motionscentret:
De nye instruktører er godt i gang og Lasse og Lars taler med endnu en ny. Tøjkvaliteten er for
dårlig Lars tager sig af det og vi uddeler ”tøjpakken + blad med referatet , så alle ved hvad de har
ret til. Håndvægte med løse dele får os til at gennemgå forsikringsforholdene i centret, Walther
starter et tjek hos TRYG
b.
Crossfit / kettlebell:
21. juni er der Gadstrup Games kl. 10-16 der er tilmeldt 25 – 30 deltagere som betaler 195 + 50 for
deltagelse og spisning. Gadstrup Motion giver et tilskud til stævnet på max 2.500 kr.
c.
Indoor Cycling:
Der er aktivitet på sommerniveau men der er kørende hold alle dage undtagen fredag, lørdag og
søndag. Walther undersøger priser hos Pedan for 5 cykler med watt måling.
d.
Power Walk:
Der er 22 på 2 hold og prisen er 125. Der er købt veste med tekst Power Walk Gadstrup Motion.
7. Tennis:
Der er 15 aktive og 50 medlemmer med en gæld på 150.000. Der er ønsker om renovering til i alt
350.000. Der tales videre om et samarbejde, der ikke involverer Gadstrup Motion i deres økonomi.
8. Haludvidelse:
Der sendt et prospekt til kommunen og der har været møde med kommunens Pernille Haslev med
mulighed for at argumentere for budgetudvidelsen og de blev godt modtaget. Der skal være møde
herom i gruppen på mandag.
Planer om indflytning og aktionsgrupper udsættes til et senere tidspunkt.
9. Inspirationsseminarer:
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DGI har udsendt blad om inspirationskurser den 4. – 5. oktober for instruktører, bestyrelser og
andre pris kr. 1.480. Vi tilbyder hermed vore s instruktører til at deltage, men vil gerne afvente at få
program fra Vejen som er den 25. til 26. oktober.
Der er mulighed for en inspirationsuge på La Santa til kr. 6.000, men tilmeldingsfristen er
overskredet på nuværende tidspunkt. Vi vil arbejde på at planlægge deltagelse i 2015.
10. Ferieplan for vagtordning hen over sommeren:
Uge 27
Vinni
Uge 28
Lars
Uge 29
Merete
Uge 30
Jimmy
Uge 31
Charlotte
Uge 32
Birgit
Med Poul som bagstopper, såfremt der opstår nogle vanskeligheder.
Kalender:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Mandag

den
den
den
den
den
den

14/8
9/9
7/10
17/11
8/1-15
9/2-15

19,30
19,30
19,30
19,30
19,30
19,30

hos John Danielsen
hos Charlotte Skou Hansen
hos Poul Petersen
hos Walther Østerstrøm
hos Vinni Smith
hos Birgit Hüniche

Sommerfest
Udsendelse af indbydelse med program: Slutningen af juli
Svarfrist 16. august
Festudvalgsmøde den 20. august

