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Referat Gymnastikmøde 15/12 2020 
 
Dagsorden 

• Nyt fra gymnastikudvalget 
• Fastelavn ved Gitte 
• Opvisning 2021 
• Tøj opvisning 
• Eventuelt 

 
Nyt fra Gymnastikudvalget 

• Velkommen til Jane Greibe, der nu er med i instruktørteamet omkring Jumping Fitness. 
Jane er startet for små 2 måneder siden og kom på banen netop som vi var ved at lukke 
vores lørdagshold. Deltagerne og vi er meget glade for Jane og vi har nu en fast skare der 
træner hver lørdag. 

• Flot arbejde 
o I gør det alle super godt, med alle de nye tiltag omkring Corona. Det være sig 

rengøring, hvor der efter hver træningstime med redskaber i gymnastiksalen vaskes 
mange kvm., eller på holdene hvor der bruges håndredskaber og hvert enkelt redskab 
skal vaskes. Håndhygiejne klares med sprit på strategiske steder og måske en sang 
på spillelisten der minder os alle om at spritte hænder. Nye og gradvist mere 
restriktive retningslinjer implementeres  på holdene, om det er opdeling i mindre 
grupper, undervisning i hold eller flere træningsplaner pr aften – så sker det bareJ I 
er suveræne til at navigere blandt børn holde afstand og sørge for at hygiejnen er høj 
– samtidigt med at I også motiverer og får produceret en god træningstime. KORT 
SAGT FLOT ARBEJDE  

• Nominering 
 
 
 
 

• Udpluk fra GymDanmarks begrundelse for nominering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Medlemstal selvom GymDanmark skriver vi har fremgang passer det ikke i år, hvor vi 
desværre har oplevet en mindre nedgang. Vi har dags dato 492 holdtilmeldinger mod sidste 
års 535. Vores faktisk medlemmer er også faldet fra 475 til nu 439.  

o Meget kan sikkert tilskrives Corona, manglende opvisning og ingen 
sommergymnastik. Vi må alle holde humøret højt og håber på at vi i løbet af 2021 
kan vise andre den gode PGI ånd og tiltrække nye medlemmer. 

PGI er en lille forening, som dog fylder meget i Gymnastik Danmark. 
Foreningen er synlig i både lokalområdet, 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.  
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o Blandt de voksne se de største fald omkring Motionsholdene, hvorimod Yoga og 
Jumping Fitness er status quo. 

o Blandt børneholdene er der observeret fald på minispring piger, pigespring, 
bootcamp samt Dance & Performance. Hvorimod der er tilgang på Powerpiger, 
junior og Minispring Drenge. 

• Kontingent er netop nedsat til kontingentsatser ”efter jul” reduktion ca. 40%. Efter jul må vi 
alle sørge for at få de sidste tilmeldinger i hus. 

• Den korte nedlukning vi oplever i øjeblikket, betyder ikke det store for holdene, men 
fortsættes nedlukningen længe efter jul, kan der blive tale om reduktion/tilbagebetaling af 
kontingent. Men disse beslutninger ligger helt og holdent hos gymnastikudvalget i 
samarbejde med bestyrelsen.  

• Onsdag i hallen, svedig lørdag og Fitness Tryday er alle aflyst til og med 3/1 2021. Herefter 
er der 1 onsdag i hallen tilbage den 20/1, denne forventes også aflyst. 
 

Træningscenter Pedersborg 
• Der er lagt nyt tag på hal og tumlesal, desuden er alle rytterlysene skiftet. Undervejs i 

projektet fandt tømmeren ud af at pladerne på gymnastiksalen også var af den dårlige 
(utætte) slags, og derfor er de nu i gang med at udskifte taget på gymnastiksalen.   

• Springgravsprojektet har stået lidt stille den sidste måned, da vi endnu ikke har valgt 
rådgivende ingeniør, vi har fået tilbud fra 2 rådgivere, men syntes deres tilbud var noget 
mangelfulde, derfor har en 3. nu givet et tilbud, der er møde i morgen (onsdag 16/12) hvor 
vi skal drøfte de 3 tilbud. Når der er valgt rådgiver, skal der udarbejdes budget, så vi kan 
begynde at søge de resterende penge. 

 
Førstehjælpskursus 16/1 

• Vi tager endelig beslutning om gennemførsel, udskydelse eller aflysning efter nytår. 
• Der er dog stadigvæk pladser, så er du endnu ikke skrevet op til kursus så kontakt Bo 

Husum 
• Følgende har fået tilbuddet: Anna J, Anna M, Bo, Gitte, Katrine, Marianne B, Mette H, 

Anton, Emma, Jane B, Jane G, Majbrit, Marcus, Tanja, John, Mathilde B, Rebekka 
 
Fastelavn 2021 

• Dagen for afholdelse er den 13/2 og hallen er booket. 
• Vi lader dagen stå åben lidt endnu, men Gitte er klar til at sætte det hele i værk på kort tid. 

 
Opvisning 2021 

• DGI Kalundborg aflyst 
• DGI Roskilde aflyst 
• DGI Sorø aflyst 
• DGI arbejder dog på en filmet løsning, der var møde om dette mens vi havde møde og I vil 

naturligvis blive informeret. 
 

• PGI 27/3 
• Gymnastikudvalgt og Gymnastikstaben er enig om at opvisning er et vigtigt moment i 

gymnastik, dette set som afslutningen på en sæson, vise og skabe nysgerrighed hos andre og 
sidst men ikke mindst glæde familie. Derfor har vi udarbejdet følgende plan for opvisning 
2021: 
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o Plan A er en opvisning som vi kender det  
o Plan B er en løsning hvor vi kombinerer film og live tilskuere  

§ Lørdag den 27/3 vil vi optage holdene, tilskuerne vil være holdets nærmeste 
familie.  

§ Lørdag aften klippes alt materialet til en film der kan ses hjemme om 
søndagen  

§ Hvor mange tilskuere kan vi have i Pedersborg 50 – 200? 
§ Skal vi flyttet hal for at optimere tilskuerdelen (Sorø hallen eller SGE) 
§ Fast ”vært” for dagen: 

• Guide tilskuere  
• God oplevelse for gymnaster 

§ Kamera og optagevinkler (Sebastian) 
§ Server og adgang til filmen (Kaare) 
§ Vi regner med at det vil tage ca. 7 timer at gennemføre dagen 
§ 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 Følgende kommentarer er noteret: 
§ Bo Hansen: God ide 
§ Katrine Hansen: Vi skal passe på at opvisningen ikke bliver for lang. Flere 

muligheder kom frem – de enkelte hold skal være skarpe på længde af 
opvisning, Sebastian kan klippe det samme. Vi talte om længde på 2 timer. 

§ Helena Husum: Forældre må ses som de vigtigste seere, så vi skal tilpasse til 
dem. 

§ Mette og Martin: Forslag at dele opvisningen op så kan specifikt kan vælge at 
se 1 hold – Vi vurderede at det vil være muligt både at lægge de enkelte klip 
af holdene op i fuld længde, men samtidigt lave en sammenklippet film med 
alle holdene. 

Opvisningstøj 
• Vi afventer situationen, desuden er der en del T-shirts fra sidste sæson. I vil høre nærmere 

når vi skal have styr på opvisningstøj 
 
Eventuelt: Intet 

    

Glædelig jul 

 

Godt nytår 


