Gymnastikmøde 18.11.2019
Nyt fra udvalget:
PGI er blevet nomineret som årets gymnastikforening af GymDanmark, ud af fire foreninger.
Vi var valgt, fordi vi er en klub i udvikling. Gør noget godt for lokalsamfundet, har god stemning, vi
vil hjælpe folk og glemmer ikke instruktører og hjælpeinstruktører. Lyngby/Gentofte vandt denne
præmie.
Instruktører:
VI har fået nye instruktører på Jumpingfitness. Signe og Mathilde.

Ondsag i hallen:
Der var rigtig mange børn og ansatte fra SFO’en til dette event.
Ulrik er blevet tovholder på dette event, og det er derfor ham, vi skal henvende os til. Der skal
bruges 8 instruktører pr. gang, og hvis alle hjælper, er det ca. 1 pr. gang.
Svedig lørdag & Fitness tryday:
Til svedig lørdag var der ikke så mange små børn, men flere af de lidt større børn.
Der har været et internt arrangement i foreningen i Slaglille og derfor mangler der lidt børn derfra.
De store børn må ikke være i gymnastiksalen, da den er forbeholdt de små.
à Efterevaluering: skal vi ændre dette til, at den første 1,5 time er for de små i gym. salen, og
derefter 1 time hvor der er fri leg, så de større børn også kan være der?
Alle der er med, af instruktører, skal have samme holdning, så der ikke kommer konflikter mellem
instruktørerne og forældrene. Det er derfor vigtigt at gymnastiksalen er forbeholdt de små fra
starten, da dette også fremgår af plakaterne.
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Svedig – Fitness prøvedag:
Vi skal have 5 aktiviteter (gerne voksenaktiviteter), som man kan prøve og tilmelde sig
efterfølgende med rabat. Datoen for dette event bliver den 05.01-2020, da kommunen har
dobbeltbooket hallen på den dato, der først var sat af, til dette event.
Hverken Bo eller Ulrik kan denne dag, og derfor skal vi have andre tovholdere og hjælpere til.
Den stander der er på Nordmarksvej, må vi gerne låne til, at sætte en plakat på og oplyse om
event, da det er kommunen der har dummet sig.
Vi skal reklamere mere med, at forældrene kan prøve fitness, mens børnene er til svedig lørdag!
1. Jumping fitness – Jane
2. Cross Dance - Bente
3. Bootcamp – Louise
4. Cross Gym – Bo
5. ?
En ide til dette event kunne være, at vi holder fitnessaktivitet i hallen, så er der flere der kan se,
hvad der sker og forældrene på den måde, er tættere på deres børn.

535 – holdtilmeldinger vintersæson på nuværende tidspunkt
550 - holdtilmeldinger forventer vi stadigvæk
750 - samlede (sommer+vinter) antal holdtilmeldinger på nuværende tidspunkt
475 / 528 – medlemmer vintersæson / samlede medlemmer pt. 531 havde vi sidste år.
Kontingent:
Start december sætter vi kontingentet ned ca. 40%. Vi skal lige have gjort den sidste indsats for, at
alle tilmelder sig, så de ikke nyder godt af procenterne.
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Hvordan går det overordnet:
Vi har rigtig mange børnetilmeldinger.
Power pigerne er faldet lidt, mens drengeholdet er steget. Dance og Performance er også steget
løbende.
Til gengæld, har vi ikke lige så mange voksne i år, som i de tidligere år. Vi har et større tilbud af
voksenhold, og derved kan en forklaring være, at de nuværende voksne søger udfordringer, på
nogle af de nyt hold. Vi har pt. 4 Yogahold og de er stort set udsolgte. På Yoga mænd er de 10.
Aflysninger:
Der bliver ført en logbog over aflysninger af haltider, og kommunen er klar over den udfordring,
det skaber for os. Sidste udfordring har været en prøve, der blev flyttet fra hallen til skolen, men vi
fik ikke melding om, at hallen alligevel var til rådighed grundet flytningen.
Der er en skævhed, i forhold til udmeldingen mellem skolen og os, som vi skal have taget hånd om.
Skolen afholder nu prøverne pt. i det gamle bibliotek og hvis det fungerer, fortsætter prøverne
der.
Der er aflysninger: 13/01-16/01 i Pedersborg og den 12/03 hal 3B Sorø.
Byggeri:
Vi har fremlagt vores forslag om en springgrav med låg i gymnastiksalen, for kommunen med en
forventning om, at vi selv skulle betale for at komme videre. Kommunen syntes det var en dårlig
løsning og mente, at vi skulle tænkte større.
Alle tidligere forslag er blevet afvist, men nu vil kommunen selv tage projektet med videre. Det
bliver derfor taget op internt i kommunen, om vi kan bygge større ud.
Vi skal beskrivelse, hvordan vi godt kunne tænke os, at projektet skal forløbe, og derefter kommer
kommunen med deres ændringer.
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Løsningen bliver umildbart, at der kommer 2 springgrave og 2 trampoliner med gulvlem i Hallen.
Yderligere er der fremlagt et nyt redskabsrum, på det grønne areal, ved siden af hallen.
Summen af dette projekt løbet op i 4,8 mio. Og PGI er klar til, at lægge 750.000 og søge ekstra fra
fonde. Kommunen har på forhånd beregnet nyt gulv i Hallen – ca. 1 mio. og derfor er det det
resterende, der skal findes. Altså omkring et par millioner.
I denne plan fremgår også en spejlvæg i gymnastiksalen, og et motorikområde, som vi gerne vil
have i fremtiden. Kommunen mener, at det er et spørgsmål om tid før vi, i PGI, er så store, at vi
skal have tiderne i hallen.
Røde kors:
Vi skulle have afholdt et førstehjælpskursus, men vi kan ikke komme i kontakt med dem. Vi er ved,
selv at undersøge, og finde en ny underviser, så vi kan afholde kurset selv.
Julebanko:
Vi afholder julebanko 12/12.19. Der kommer gennemsnitligt 150-160 spillere til dette event, og nu
er udfordringen, at vi mangler sponser præmier til puljen ved dette bankospil.

Juleafslutning:
Vi holder juleafslutning i denne uge 16.12.19 – 21.12.19.
Der vil være frugt og pebernødder til børnene, og øl og vand til de voksne. Der vil være høflig
selvbetjening i klublokalet, med mindre andet bliver meldt ud. Aspirantholdet sørger selv for dette
og Bo modregner. Kode til døren ind til klublokale er 7404
Slaglille holder juleafslutning i deres klublokalet som de plejer.
Juleferie:
Vi holder juleferie 22.12.19 – 05.01.20.
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Fastelavn:
I år afholdes fastelavn den 22. feb. i Hallen, tidsrum: 14.00-16.00.
Der skal bruges 8-10 hjælpere, som selvfølgelig er klædt ud til dette event. Hjælperne mødes kl.
13.00 for at klargøre og pynte op.
Har man lyst til, at hjælpe til dette arrangement, sendes en mail eller SMS til Gitte Hansen.
Ekstra træninger:
Ekstra træningerne er planlagt for denne sæson, men skulle der alligevel være nogle, der mangler
en tid, kan man forhøre sig hos Bo, og finde en løsning.
Vi vil lave en ekstratræning for Minipigerne og Powerpigerne, så de kan mærke hvad en
ekstratræning og blive rustet til, at komme videre op i systemet.
I den kommende sæson skal vi udvikle på den rytmiske side af PGI, og her arrangeres en
ekstratræning for Dance og Performance og Aspiranterne, så de kan mærke, hvad næste skridt er
af dans. Herefter bestræber vi os på, at lavet en træning for After 8 og Aspiranterne, så de kan
spare med hinanden og prøve nye dansemønstre.
Opvisninger:
DGI Kalundborg 29/02 – 02/03
DGI Roskilde 7-8/03
DGI Sorø 14-15/03
PGI 28/03
Diverse andre.
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Opvisningstøj:
PGI har afsat 70 kr.- til opvisningstøj. Vi plejer at lave en fælles bestilling hos RR, men det er også
muligt, selv at købe tøjet og efterfølgende aflevere en bon til Bo, der refunderet beløbet.

Nye aktiviteter:
Skal vi indføre nye aktiviteter efter jul?
Eksempler:
-

Jumping fitness lørdag? (Hvis man er tilmeldt et jumpingfitness hold, kan man til en
bestemt pris komme på lørdagsholdet. Dette hold er derfor ikke fast, men et
tilmeldingshold (ekstra tilbud)

-

Thai Bo?

KOM GERNE MED IDEER
Omkostningsgodtgørelse:
Dorthe overtager omkostningsgodtgørelserne fremover.
Vi vil gerne lave instruktøraftaler, så vi ikke skal tælle timer. Der vil på aftalen fremgå, holdnavn,
perioder og økonomiske godtgørelser. Med denne ændring vil det blive nemmere, i forhold til
budget, og hvis instruktørerne har sygdage, er beløbet stadig det samme, betinget af, at man selv
prøver at finde en afløser. Hvis der er tale om en længerevarende sygdom, udarbejder vi
selvfølgelig en løsning derfra.
Ekstra-træningerne fremgår af denne aftale, og hvis man vil have yderligere ekstra-træninger, ses
dette som interessetimer. Dette skal implementeres ved sæson 2020-21.
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Evt.:
Hvis nogle hold er interesseret i, at få hættetrøjer (egenbetaling), vil Bo gerne sende mails rundt til
deltagerne, hvor model og pris fremgår. Det er afstemt hvilke hættetrøjer, der er til gymnasterne,
og yderligere en ekstra valgmulighed af sportshættetrøje til instruktørerne.

Fremtiden:
Pigespring skal i fremtiden splittes. De er pt. 59 gymnaster, og det er for mange.
Planen kunne være, at de ældste fra pigespring og de yngste fra Junior sammensættes til mini
Juniorhold, inden de kommer videre til Juniorholdet.
Andre udfordringer – Kig gerne fremad?
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