Bestyrelsesmøde Gadstrup Motion
Mandag den 20. marts 2017, kl. 19.30 hos Merete

Deltagere: Merete, Poul, Charlotte, Walther, Tommi, Carsten og Jimmy
Afbud:

Dagsorden:
Dagsorden
1. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer
Hvad vil det sige at være bestyrelsesmedlem.
Måske kommer der et notat om det ellers mundtlig på mødet.
2. Bestyrelsen skal konstituere sig i formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
Derefter skal arbejdsopgaverne fordeles til enkelt personer og grupper. Som
støtte til dette er vedlagt en revideret liste over arbejdsopgaver fra sidste år,
som er justeret i forhold til aftalte ændringerne i 2016 m.v.
3. Den hurtige gruppe. Hvordan skal vi fejre vores 10 års jubilæum den 12. maj.
Hvem vil være med til det?
4. Aftale årets kommende bestyrelsesmøder indtil generalforsamling 2018.
5. Evt.
Ad 1)
Kort præsentationsrunde.
Gennemgang af retningslinjer

Ad 2+3)

Gadstrup Motion 2017/18
Ansvarlige er.
Bestyrelsens faste arbejde
Formand
• Tegner foreningen udadtil og i forhold til
medlemmerne
• Sørger for at generalforsamling afholdes i henhold til
vedtægterne
Næstformand
• Er stedfortræder og sparingsparter for formanden
Kasserer
• Har overblik over økonomien,
• Søger om offentlige tilskud af alle slags
• Indberetter medlemmer til DGI, kommunen m.v.
• Aflægger regnskab og stiller budget op på
generalforsamlingen
Sekretær
• Skriver referater fra bestyrelsesmøder og sender dem
til bestyrelsen
Alle
•

Holder bestyrelsesmøde og skriver dagsorden, der
udsendes 1 uge før mødet på mail.

Merete

Jimmy

Walther

Jimmy

Alle

Arbejdsområder og ansvar
Emner

GIF
Kontaktled mellem hovedforeningen og GM. Deltager i de 46 årlige møder med de andre foreningsrepræsentanter i GIF

Ansvarlig(e)
Udgangspunkt - Mindst et
bestyrelsesmedlem i hver gruppe
Merete

Børneattester
Alle nye instruktører samt alle hvert 3 år
Kettlebell og crossfit instruktører klare Gadstrup Gym.

Tommi

Doping, spiseforstyrrelser og træningsnarkomani
Være foreningens kontaktperson og der hvor bekymring kan
rettes.

Tommi

Fitness:
• Instruktørmøder
• Hvervning af nye instruktører
• Arbejder for nye tiltag/hold i motionscentret
• Ungdomsfitness
• Forslag om indkøb af nyt udstyr til bestyrelsen
Indoor cycling:
• Instruktørmøder og kurser
• Vedligehold af cykler
• Vedligehold/opdatering af IT.
• Focus på stadig udvikling med ny teknik og cykler
• Facebook og sociale medier til kommunikation med
medlemmer
• Events for medlemmer.
Cirkelcross og Kettlebell:
• Instruktørmøder
• Introarrangementer for nye medlemmer
• Gadstrup Games
• KB stævner
• Kurser/udvikling af instruktører
• Samarbejde med Gym om økonomi m.v.
Power Walk:
• Instruktørmøder
• Fingeren på pulsen i forhold til medlemmer og
instruktører
•
Tennis:
• Samarbejde og kontakt til Gadstrup Tennis Club
• Status for bolde og udstyr
• Status for GM’s medlemmers brug af tilbud
• Afklare spørgsmål vedrørende tennis fra medlemmer
Bygning og faciliteter nu
• Vedligehold af huset
• Service og vedligehold af maskiner
• Vedligehold af udenom arealer
• Klimaanlæg. Service og vedligehold.
Fester og events
• 10 års jubilæumsfest
• Julefrokost
• SPAS dag – 26. august
• Besøge FIBO messe
• Instruktørevents
• Bodyage måling
• Medlemmernes dag

Tommi og Carsten
(overdrages fra Rasmus Flanding
Rasmus.Flanding@wuerth.dk og
Lars Ellekjær lars@ellekjaer.com )

Merete og Walther

John og Claus

Poul

Jimmy Boa og John Danielsen er
lige blevet valgt

Poul med backup fra Palle

Til jubilæumsfestudvalget har
Lotte Mouritzen og Anders
Pilegaard allerede meldt sig.
Merete og Charlotte deltager også
i 10 års jubilæet.
Charlotte på julefrokost
Tommi og Carsten på
instruktørevents

Medlemmer og system:
• Nyhedsinfo
• Nøglesystem
• Administration
• Medlemshenvendelser
• Bookingsystem
Rengøring
• Bindeled mellem rengøringspersonale og bestyrelsen
• Indkøb og bestilling af rengøringsmidler og papir
• Tilsyn med og planlægning af rengøring med ferie
m.v.
Marketing
• Kontakt til presse
• Folder
• Regler og opslag om doping
• Markedsføring
Gadstrup løbet:
• Markedsføring
• Hjemmeside med løb
• Tidtagningsudstyr bookes, hentes, testes og afleveres
• Informere politi
• Samarbejde med Dagli’Brugsen
• Skaffe vagter til vejvisning
• Skaffe medhjælpere
• Underholdning i forbindelse med løbet
• Husstandsomdeling af folder
• Sponsorer og præmier
• Evaluering

Poul og Walther

Charlotte

Jimmy og Merete

Lotte Mouritzen
Kristen og Frank spørges
John spørges

Årshjul

Rasmus og Carsten. Walther
overdrager
Charlotte og John

GM ind i Ramsøhallen

Lars, Merete og Jimmy

Kost og træning

Ad 4)
• Mandag d. 24. april hos Tommi, Kirkebakken 60
• Onsdag d. 7. juni hos Jimmy Boa, Ramsøbakken 109
• Mandag d. 26. juni hos Charlotte, Østervej 4

•
•
•
•
•
•
•

Tirsdag d. 15. august hos Poul, Tornegårdsvej 21
Tirsdag d. 26. september hos Carsten, Ramsøbekken 21
Tirsdag d. 24. oktober hos John, Ørsted
Tirsdag d. 28. november hos Walther, Sankt Jørgensvej 7, Roskilde
Torsdag d. 14. december afholdes julefrokost.
Mandag d. 8. januar 2018 hos Merete
Generalforsamling tirsdag d. 13. februar 2018

Ad 5)
• Gadstrup Grand Prix søndag d. 20. august 2017. Der skal findes
• Printe skilte med aftørring af maskiner
• Printe skilte med afmontering af vægte/oprydning
Næste møde: Tommi d. 24. april på Kirkebakken 60.

