PGI bestyrelsesmøde mandag d. 25/9 i klublokalet
Dagsorden og referat fra forrige møde blev godkendt
Orientering fra gymnastikafdelingen:
I denne sommer havde afdelingen 140 tilmeldte gymnaster, og det ser også godt ud for den
kommende sæson, der pt. har 381 tilmeldte. Man regner med, at der kommer en del flere hen ad
vejen. Der mangler deltagere på karateholdet og det udendørs crossfithold.
Selv om der er rejst en del erfarne instruktører, er der på nuværende tidspunkt 46 instruktører. Der
har været afholdt kurser både for de "gamle" og de nye instruktører.
Afdelingen har arrangeret et førstehjælpskursus lørdag d. 28/10 kl. 9.30 - 15.30. Dette kursus er
for alle medlemmer af PGI
Datoer for "Onsdag i hallen" : 25/10 29/11 24/1 28/2 Alle dage 14.00 - 16.00
"Svedig lørdag" afholdes 11/11 og 13/1
Orientering fra motionsafdelingen:
Hartzenturen er ved at være på trapperne og der er nu 34 deltagere.
Mandag er fast løbeaften. Der er på 5 km tilknyttet en person, der tager sig af de nye løbere.
Man har afholdt medlemsmøde på "Værkerne", hvor man blandt andet spillede rundbold på
plænen. D. 28/11 afholdes et chokoladekursus i skolekøkkenet på Pedersborg Skole.
Medlemstallet er ca.120. Crossløbere er allerede planlagt.
Orientering fra bamintonafdelingen:
Det går lidt trægt med at få fyldt de sidste baner ud. Der har været en del afbud i sidste øjeblik, og
det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Folk, der tidligere har orienteret sig på hjemmesiden,
vender ikke tilbage, når de en gang har konstateret, at der er optaget på den ønskede tid.
Mandag kl. 20.00 , onsdag kl. 19.00 og lørdag kl. 8.00 er der flere ledige tider.
Richard sætter en lille notits i Ugeavisen i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
Regnskab: se bilag 1
I det kommende år, skal vi finde en ny bogholder. Heidi vil heldigvis gerne fortsætte som kasserer.
PGI' s MobilePaynummer er 48800 og går ind på fælleskontoen.
Der er pt. ingen ansøgninger om budgetlagt støtte til afdelingerne.
Generalforsamlingen foregår torsdag d. 26/10 kl. 19.30 i klublokalet . Valg til bestyrelse og udvalg
ses i bilag 2. Jonna sørger for kage
Til orientering:
Richard og Bo arbejder stadig med etablering af springgrav/ ombygning af gymnastiksal. Det er
mildt sagt op ad bakke. Problemer med bebyggelsesgrad og brandveje. Ricard og Bo arbejder på
et brev til Teknisk Forvaltning.
Det blev bestemt at referat af bestyrelsesmøde skal lægges ud på hjemmeside.
Richard formulerer en kommentar arbejdet/forslagene omkring fordelingsregler og timefordeling.
Næste møde: Torsdag d. 9/11 kl.19.30 i klublokalet
Jonna

