Bestyrelsesmøde Gadstrup Motion
Mandag den 24. april 2017, kl. 19.30 hos Tommi

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

Dagsorden:
Dagsorden
1. Referat fra sidste møde. "Er der hængepartier”
2. Nye punkter, derskal behandles
a. En snak om hvad det skal koste at låne spinningslokalet. Jeg har fået 2
forespørgsler på 3 dage og jeg kan ikke helt huske hvad vi har opkrævet før,
men her er et forslag, som vi kan diskutere.
i. Et selskab helt udenfor GM vil låne lokalet med en af vores
instruktører til f. eks. en polterabend. Pris 600 kr pr. gang, hvor de 200
kr er betalt direkte til instruktøren og 400 kr til GM.
ii. Et medlem eller en afdeling indenfor Idrætsforeningen ønsker et
arrangement. GM leverer instruktør. Pris 400 kr pr. gang hvoraf de
200 kr går til instruktøren - betalt direkte og 200 kr til GM.
iii. En spinningsinstruktør laver et privat arrangement for familien
m.v. Ingen pris.
b. Jeg tror, at der skal være lidt gulerod til de instruktører, der vil stille op til
ekstraordinære arrangementer, men det er jo ikke en mulighed som andre
instruktørerne har. Så lad os få en snak om det.
c. Jeg har fået en rykker fra DGI i forhold til vores seminar i efteråret. Vi skal
finde et par datoer at mødes med konsulenten Lars Kaare Vagner. Primært
for de bestyrelsesmedlemmer, der var med på seminaret.
d. Flere instruktører ønsker, at vores referater kommer på nettet. Procedurer ?
e. Gaver. Hvornår giver GM gaver og for hvor meget? Vi skal bare have styr på
det og hvem der gør det. Pt fylder instruktør og æresmedlem John Nielsen
70 år på søndag. Hvad gør vi her?
3. Økonomi- hvordan ser der ud. Walter
4. Medlemmer- Poul
5. ldrætsgrenene
a. Fitness
b. Spinning

c. Kettlebell/crossfit
d. Powerwalk
e. Tennis
f. Gadstrup løbet
g. Gadstrup Gran prix
6. GIF - nyt fra hovedforeningen
7. Evt.
Ad 1) Ingen kommentarer

Ad 2)

Ad 3) Gennemgang af økonomien: der er 188.000 i banken. Der skal bruges 40.000 kr på
udbedring af ventilation. Der udføres lovpligtig eftersyn samt udskiftning af en række rør.
Jimmy kontakter Viby Motion mhp. afklaring af, hvor meget der betales for at anvende
lokalerne samt hvor meget der gives i tilskud.
Ad 4) 426 medlemmer – samme antal som sidste år.
Ad 5)
a:
Fitness: der har været afholdt møde med instruktørerne. Der var en snak
omkring kostvejledning. Ønske fra instruktørerne om at hjemmesiden bliver bedre
opdateret. Ønskeliste med en række ting, der vurderes nødvendigt. Det er besluttet at
Tommi og Carsten kan godkende op til 10.000 kr årligt. Der ønskes en mulighed for at
anvende en skærm til booking mv. Forslag og beslutning: køb en Chromebook, som kan
køre hjemmesiden. Hvis der kommer kritik omkring forholdene i motionscenteret, så kan
medlemmerne kontakte Tommi, i stedet for at tage sagen med instruktøren.
b:

Der ønskes afklaring af hvilke muligheder der er for fremtidens indoor cycling.

c:
Der mangler plads. Der ligger diverse ting, som man ønsker bliver fjernet nu,
hvor sæson er slut indendøre. Generelt meget fint belagte hold. Romaskiner trænger til
eftersyn. Der foreslås mulighed for større investeringer – det skal afklares med Gadstrup
Gymnastik.
d:

Der har været kontakt til instruktørerne, men ingen særlige nyheder.

e:
Der har været afholdt møde med tennis og følgende er aftalt. Der skal leveres
en liste med medlemmer, så de kan oprettes i halbooking og booke timer. Der skal laves
lidt markedsføring uden på motionscenteret. Poul kontakter Niels Fejer

f:

John er sat på sammen med Lotte Moritzen

g:
Gadstrup Grand Prix – cykelløb afholdes d. 20. august. Der bliver præmier til
1., 2. og 3. plads mænd og kvinder. Annika, Pernille, Lisa (og familie) og Kasper står for
markedsføring og praktisk gennemførelse. Der er indsendt ansøgning til kommunen, som
endnu ikke er godkendt. Max. 100 tilmeldte, ingen lodtrækningspræmier. Merete sørger
for tidstagningsudstyr.
Ad 6) Forslag om at SPAS-dagen bliver lagt samme dag som Gadstrup Grand Prix

Ad 7) Der skal laves ”sjove” piktogrammer til opsætning til at hjælpe til overholdelse af
regler.

Næste møde hos Jimmy på Ramsøbakken 109, onsdag d. 7. juni 2017 kl. 19.30.

