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Referat årsmøde 2020 
 
Tilstede: Susanne, Mette, Gitte, Helena, Ulrik, Sebastian, Kaare, Laura, Anton 
og Bo Husum 
Ikke tilstede: Bo Hansen, Jacob, Rebekka og Dorthe 
 
Følgende punkter var på dagsorden 

• Fordeling	af	arbejdsopgaver	
• Nominering	årets	gymnastikforening	2020	
• Projekt	Pedersborg	Træningscenter	
• Opvisning	2021	

 
Fordeling af arbejdsopgaver 
Vi gennemgik i korte træk de 27 beskrevne arbejdsopgaver og fik ansigt på 
den ansvarlige for opgaverne. 
Herefter rystede vi posen en smule fordelte på ny opgaverne mellem os 

• Kaare	er	nu	ansvarlig	for	opgaven	som	kontaktperson,	opgaven	deles	med	
Bo	Husum	

• Laura	er	nu	ansvarlig	for	følgende	opgaver:		
o Børneattester,	der	håndteres	alene	
o Opmærksomhed	og	begivenheder,	opgaven	deles	med	Mette	
o Planlægge	sæson,	opgaven	deles	med	Helena	

 
Alle opgaveejerne fik et eksemplar med hjem, med henblik på at få rettet 
beskrivelserne af opgaverne så de er up to date. 
 
Der er allerede vedtaget en opdatering på ”opmærksomhed og begivenheder” 
hvor følgende fremover skal markeres: 

• Konfirmation	
• Bryllup		
• Runde	fødselsdag	
• Fødsler	

Desuden skal det præciseres at disse markeringer sker i forhold til 
Gymnastikudvalg og stab, samt minihjælpere, hjælpeinstruktører og 
instruktører . 
 
Nominering årets gymnastikforening 2020 
Vi er igen nomineret til årets gymnastikforening af GymDanmark, 
undertegnede fortalte om begrundelsen for nomineringen. 
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Årets forening skal:  

• gøre en positiv forskel i gymnastik Danmark 
• arbejde for at understøtte DGF ś vision og målsætninger 
• være aktiv deltager/medspiller i kurser og uddannelser i DGF 
• tilbyde medlemmerne et bredt udvalg af aktiviteter (gymnastik arter)  
• arbejde målrettet med såvel bredde som konkurrencetilbud 
• udvise fleksibel indstilling til udlån af lokaliteter, redskaber, m.v. 
• være kendt for et godt og udviklende foreningsmiljø  

 
Det første afsnit i argumentation for valgt  

-	gør en positiv forskel i gymnastik Danmark:  

PGI er en lille forening, som dog fylder meget i Gymnastik Danmark. 
Foreningen er synlig i både lokalområde, men også til events i 
GymDanmark, og er altid klar med sparring hvis vi som forbund har fået 
en ide vi gerne vil teste af på en forening.	
Foreningen følger med tiden, og tilbyder oftest det som er fremme lige 
nu, hvilket også gør at de har medlemstilgang.		

Jeg er sikker på at synligheden lokalt med Svedig Lørdag, opvisninger osv. 
har meget stor betydning men også synligheden overfor GymDanmark spiller 
ind. Denne synlighed, som ikke blot er på selve gymnastikken, men også 
synlighed i forhold til at tage ansvar og lægge tid og kræfter hvor der ikke altid 
er en direkte gevinst, er vi alle en del af STOR ROS TIL ALLE og lad os også 
fremadrettet gøre denne synlighed til en mærkesag. Jeg ved at denne 
synlighed også spiller ind i forhold til Projekt Træningscenter Pedersborg. 
 
Hele indstillingen kan læses i det vedhæftede. 
Vinderen offentliggøres til GymDanmarks årsmøde den 14/11, hvor 
undertegnede deltager. (Det er netop offentliggjort at hver forening kan stille 
med 1 repræsntant pga. Corona og max 500 personer) 
 
Træningscenter Pedersborg 
 
Projektet frem til nu  
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Richard har kontakten til det offentlige 
Bo Husum har sigtet med det praktisk og anvendelsen 
Lotte Sivertsen er vores fundraiser 
 

• Vi	har	i	gruppen	talt	om	at	gøre	projektet	grønnere,	så	det	på	den	måde	
også	er	mere	spiseligt	for	fondene.	

• PGI	betaler	for	en	ekstern	rådgiver	til	at	udføre	tekniske	beregninger		
• Vi	har	lavet	opsummering	på	arbejdsprocesser,	denne	er	vedhæftet	
• Pt	mangler	vi	et	endeligt	budget,	det	som	er	i	selve	projektbeskrivelsen,	er	

for	overordnet,	når	dette	budget	er	udarbejdet,	kan	Lotte	komme	i	gang	
med	fondssøgninger.	

• Vi	har	indhentet	støtte	erklæring	fra	DGI,	GymDanmark	har	spurgt	om	vi	
selv	vil	skrive	støtteerklæringen,	så	vil	de	efterfølgende	gennemgå	den	og	
skrive	underJ		

• Sorø	kommune	støtter	projektet	med	2	mill.	Vi	ved	dog	endnu	ikke	
hvordan	pengene	kan	bruges	og	heller	ikke	om	de	skal	bruges	i	2021,	da	
en	så	kort	tidsfrist	kan	være	et	meget	stort	pres.	Vi	kan	nemlig	ikke	
påbegynde	byggeri	før	alle	fondsmidler	er	på	plads.	En	ide	til	at	omgå	
dette	tidspres	kan	være	at	opdele	byggeriet	i	faser/dele.	

• Pressen	og	synlighed	er	også	en	faktor,	på	onsdag	den	14/10	skal	
undertegnede	tale	med	Ulla	Brask	fra	Sorø	Avis.	

 
Hvad skal vi alle medvirke til:  

• Vi	skal	alle	være	med	til	at	gøre	dette	til	et	PGI	projekt	
• Vi	skal	alle	komme	med	ideer	til	mulige	sponsorer,	på	mødet	lavede	vi	

følgende	liste:	
• Hørkram	
• Sorø	Spare-	og	Lånekasses	Fond	
• Gefion/VKST	
• Nordea	
• Altan	
• Kaj	Andersen	og	sønner	(entreprenør)	
• Jes	Pedersen	(entreprenør)	
• Elektrogården	(elektriker)	
• Odd	Fellow	Ordenen	
• Frimurerlogen	

 
Den kommende tid kan blive ret hektisk, da vi føler vi er presset på tid, men 
også hele tiden må vente. I hører nærmere når der er nyt. 
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Gymnastikopvisning 2021 
 
Der var enighed om at opvisningen 2021 er meget VIGTIG at få gennemført 
(selvfølgelig kan vi komme i situation som sidste år med forsamlingsforbud på 
10, så bliver det svært) 
Vi enes derfor om en plan A og B 
 
Plan A er en opvisning som vi kender det  
 
Plan B er en løsning hvor vi kombinerer film og live tilskuere  

• Lørdag	den	27/3	vil	vi	optage	holdene,	mens	de	laver	deres	opvisning,	
tilskuerne	vil	være	holdets	nærmeste	familie.	Når	holdet	er	færdig	med	
opvisningen,	forlader	alle	hallen	og	der	gøres	klar	til	næste	hold	samt	
”tilskuere”.	Lørdag	aften	klippes	alt	materialet	til	en	film	der	kan	ses	
hjemme	om	søndagen	

• Følgende	er	skal	drøftes/undersøges	i	forhold	til	Plan	B	
o Hvor	mange	tilskuere	kan	vi	have	i	Pedersborg	et	sted	mellem	50	

og	200	er	vores	bud	
o Skal	vi	flyttet	hal	for	at	optimere	tilskuerdelen	(Sorø	hallen	eller	

SGE)	
o Der	skal	sikkert	en	fast	”vært”	for	dagen,	dels	for	at	guide	tilskuere	

men	også	for	at	give	en	god	oplevelse	for	gymnaster	
o Vi	skal	have	styr	på	optagevinkler	samt	hvor	meget	udstyr	der	

kræves	(Sebastian	undersøger	dette)	
o Server	og	adgang	til	filmen	(Kaare	er	på	denne	post)	
o Vi	regner	med	at	det	vil	tage	ca	7	timer	at	gennemføre	dagen	
o 12	hold	er	fundet	til	dagen	(Hoppe	Loppe,	Dansegymnastik,	Rope	

Skip,	Dance	&	Performance,	After	8,	Mini	piger,	Mini	drenge,	
Powerpiger,	Drengespring,	Pigespring,	Junior,	Aspirant)	

o Vi	forventer	at	2	hold	skal	kunne	opvarme	adskilt	på	samme	tid	
o Der	vil	blive	hård	styring	på	tid	
o Vi	skal	finde	opsamlingsområder,	hvor	kan	forældre	vente	mens	

der	varmes	op	
 
Der var enighed om at vi allerede nu bliver nødt til at undersøge forholdene 
omkring plan B 
 
 
Tak til alle for gode og konstruktive input J 


