Konstituerende bestyrelsesmøde i klublokalet torsdag d. 9./11. 2017

Konstituering:
Valg af sekretær: Jonna Borglykke
Valg af næstformand : Bo Husum
Dagsorden godkendt
Referat af mødet 25/9 godkendt
Orientering fra gymnastikafdeling:
Afdelingen har nu 504 medlemmer, og flere forventes i den nærmeste fremtid, så det tegner godt.
Kontingentindbetalingerne kommer ind løbende. Der mangler nu 70 stk. Der indkøbes enkelte nye
redskaber, og andre skiftes ud. Firmaet Virklund skal give et tilbud på et bomsæt til
gymnastiksalen. Bo har planer med "Tumlesalen", og har kontaktet Skolen med sit forslag.
Budget på 60.000 kr i plus. " Svedig lørdag" blev afholdt lørdag d. 11/11
Orientering fra motionsafdelingen:
Crossløbsæsonen starter i Albertslund d. 11/11
Afdelingen har konstitueret sig ved et afdelingsmøde.
Bromme-crossløbet skal planlægges 5/12. Løbet finder sted første lørdag i februar 2018.
Afdelingen planlægger salg af klubtrøjer.
Orientering fra badmintonafdelingen:
Afdelingen har pt. 60 medlemmer, og det er en del under sidste års medlemstal. Især den ellers
attraktive tid onsdag fra 19.00 til 20.00 er svigtet. Ligeledes tiden om lørdagen mangler
medlemmer, men det skyldes nok det tidlige tidspunkt på dagen i forhold til sidste sæson. Vi
forsøger stadig at synliggøre vores ledige tider
6 medlemmer mangler at betale kontingent, der sendes rykkere ud.
Juleturnering finder sted mandag d. 11/12
Regnskab:
Vi skal have fat i en ny regnskabsfører, da Betina Kristiansen stopper til næste regnskabsår. Vi har
halv om halvt en aftale med Mette Pedersen, der gerne vil overtage , når hun har "afhændet" et
andet hverv.
Der er ingen ansøgninger om budgetlagt støtte til afdelingerne
Ansvarlige for følgende:
PGI's hjemmeside Bo
Facebook og andre sociale medier Charlotte Bjerre
MobilePay Heidi
Børneattester Bo
E-postkasse PGI Richard
Nøglebrikker Richard/Bo
Forsikringer Richard
Hjertestarter Richard
Gaveregulativet forbliver det samme som
Vi fortsætter abonnementet på "Dit Sorø" endnu et år, og opfordrer afdelingerne at bruge det, så
meget som muligt.
Efter valget fremsender Bo og Richard ansøgning til kommunen om midler til springgrave.

Nye aktiviteter:
For at forhindre en større tilbagegang i foreningens medlemstal, prøver bestyrelsen at tænke nye
tanker og aktiviteter. Man påtænker at lave spørgeskemaundersøgelse efter jul. Ligeledes leder
man efter nogle mennesker, som kunne tænke sig at stå for noget børnebadminton og evt. noget
børne/forældrebadminton
Orientering fra formanden
Eventuelt
Næste møde: mandag d. 8/1 2018
Jonna

