Gymnastikmøde 14.12.2021

Nyt fra udvalget
Corona er desværre første punkt på dagsorden:
Vi havde i november en periode med meget smitte på Privatskolen, hvilket også gav mulighed for
at teste vores beredskab, jeg syntes her bagefter, at vi ikke var hurtige nok til at danne os det
store overblik, forstået på den måde, at situationen betød at vi var nødt til at undersøge og
evaluere, her havde vi en følelse af at andre ville fortælle os hvad vi skulle gøre, det skete ikke.
Ændringen er at nu er vi mere opsøgende.
Vi nåede at sende besked til hold 5 gange, men mig bekendt var der ingen smittede på holdene.
Beskederne blev sendt inden for få timer efter vi havde fået oplysningerne, så checkmærke her.
Smittetallene for Sorø har været langt ned efter perioden med smitte på privatskolen, men den
seneste uge er vi igen krøbet op ad listen, lige som de andre kommuner på Sjælland.
Med baggrund i dette:
Har vi valgt at holde lidt længere juleferie, vi har sidste træningsdag i morgen onsdag og starter
igen den 5/1 2022.
1. Dette gjort for at hjælpe instruktører der har følt smittepresset tæt på
2. For at sikre vores medlemmer
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Medlemstal:
Er ikke de højeste vi har set, men er dog hele tiden stigende
Holdtilmeldinger vinter 446 det er ca. 50 mindre end 2020 og 100 mindre en 2017, 2018 og 2019
Til information havde vi 189 deltager i sommers, hvilket er meget flot
Vi har rigtig mange børnetilmeldinger op til ca. 3 klasse
Boot Camp, Pigespring, Drengespring samt Dance og Performance mangler i forhold til tidligere
Junior god deltagelse med 32
Vi er også ramt på voksensiden. Her skal dog siges ikke alle hold er ramt, men når jeg kigger på
holdene generelt, mangler der deltagere.
•

Yoga et hold mindre end sidste år, har selvfølgelig betydning

•

Jumping vi måtte lukke hold pga. for få deltagere men de 3 resterende hold kører fint.

•

CrossGym mangler i forhold til tidligere

•

Alt for damerne og Bevæg dig mand mangler også i forhold til tidligere

•

John Hockey drenge er dog flere i årJ

•

After 8 samt Aspirant er heller ikke så store som tidligere

Er der nogle som har mulige forklaringer, hvad kan vi gøre?
•

Vi skal kigge mere på egen fordeling af hold og være kritiske omkring målgruppe

•

Vi skal undersøge fodboldtider for drenge

•

Vi skal sørge for at reklamere bredt, dvs ikke kun i egen FB gruppe

Kontingent:
Start december satte vi kontingentet ned ca. 40%.
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Redskaber:
Vi har netop bygget en væg i forgangen i hallen, så der er lavet et redskabsrum, dette rum skal
bruges til holdene i tumlesalen.
Der er indkøbt 1 jumping fitness trampolin samt 2 ventilatorer til holdene i tumlesalen
Der laves en væg til Wallball i hallen i løbet af juleferien

Projekt Træningscenter Pedersborg:
Vi er kommet videre om end det går langsomt.
Boreprøverne i hallen viste lidt mod forventning at underlaget er helt stabilt og der nærmest kan
graves lodret ned
Der er lavet en tegning, som vi har justeret lidt (Dør ud og lidt bredere dør ind til redskabsrum)
Nu venter vi på endeligt budget, hvilket vi får omkring nytår, dette er vigtigt da vi skal nå det inden
der påbegynder budgetforhandlinger i Sorø Kommune.
Min forventning og håb er at der kan bygges i sommeren 2023.

Onsdag i hallen og Svedig Lørdag:
Vi har afholdt 3 arrangementer og aflyst et
Onsdag i hallen med fin deltagelse
Svedig Lørdag hvor der på første arrangement var fin deltagelse, på nr. 2 meget begrænset
deltagelse. Corona betød at vi ikke reklamerede så hårdt som vi plejer.
Sidste onsdag i hallen aflyst, da det ikke gave menig pga. klasseopdeling på SFO pga. Corona
Svedig Lørdag og Tryday = Familiens Dag i PGI
Afholdes den 15/1 kl 10-1230
Vi Holder Corona under skrap bevogtning og tager endelig beslutning omkring nytår
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Følgende er bekræftet som deltager
•

Boot Camp

•

CrossGym

•

Badminton

•

Hockey

•

Løbemotion

•

Gymnastik store og små

Vi har endnu ikke skrevet til jer omkring hjælp til denne dag, men det kommer efter nytår, men nu
er i informeret.
Reklamedelen startes også først efter nytår.
Næste Onsdag i hallen den 19/1
Danceevent som skrevet i indkaldelsen har vi valgt ikke at gennemføre, da instruktøren vi have i
kikkerten er gravid.

Fastelavn:
Fastelavn ved Gitte
Vi har 55 på kagelisten, så der er burde være kager nok
Dato er 26/2 fra kl 14 til 16

DGI-opvisning Sorø:
19+20/3 2022
Vi skal igen stå ved indgangen,
•

En indgangsvagt er ca. 2,5 time

•

Foreningen bliver belønnet økonomisk for dette

•

så der skal bruges hjælpere 30-40 stk. alt i alt, når vi kommer i det nye år, må i meget gerne
fortælle om dette på voksenholdene, samt advisere Aspirantholdet om forventet hjælp.
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•

Der er 38 på hjælperlisten

Hvilke hold skal deltage?
Powerpiger
Pigespring
Junior
Aspirant
Rope Skip?
After 8?
Er der hold som har behov for ekstra træninger, så kontakt undertegnede så vi kan finde plads til
jer, lørdag eftermiddag og søndag er bedst.
Opvisninger:
•

DGI Kalundborg 4/3–6/3

•

DGI Roskilde 12-13/3

Sommergymnastik:
Det er tidligt, men vi skal også tænke fremad, efter påske starter vores sommersæson
Første træningsdag er 19/4 (Vi skal prøve at undgå mandag som træningsdag)
Er der nogle som allerede nu kan sige de er med?

Omkostningsgodtgørelse:
Både kørsel og omkostningsgodtgørelse er næste færdigt ekspederet, de første af jer har allerede
fået pengene, flere er på vej.
Dorthe har rykket et par stykker!
Når de har svaret, Dorthe har lavet papirerne, Heidi har udbetalt og bogholderen opdateret
regnskabet - kan vi sætte checkmærke ved den post
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PGI-opvisning
26/3 fra kl 13-16.30
Dagen:
•

kl 10 vi mødes og gør alt klar

•

Kl 12 frokost

•

Kl 13 dagen begynder

•

Kl 17 vi rydder op

•

Kl 19 fælles spisning for alle instruktører, hjælpere samt famile

Mere vil tilgå, når vi er tættere på dagen
Selve opvisningen, vi har både gymnastik og fitnesshold med, da dagen er en god dag at vise frem
for andre hvad vi går og laver i haller og gymnastiksale.

Vi skal skabe en dag med flow og dynamik
Vi skal skabe en se venlig dag, heller kvalitet end kvantitet
Vi skal skabe en dag der viser hvad PGI står, der kan skabe inspiration til at sige
det vil jeg også
Hvilke hold er med på dagen?

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.
Vi har en del T-shirts liggende fra tidligere, håber nogle vil vælge dem.
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Eventuelt:
Næste møde vil være opvisningsmøde mit forslag er 21/2 2022
Husk
•

Familiens dag den 15/1

•

Onsdag i Hallen 19/1

•

Fastelavn 26/2

•

PGI-opvisning 26/3

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE
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