Bestyrelsesmøde PGI i klublokalet torsdag d. 3. oktober 2019.
Afbud fra Heidi
Dagsorden godkendt
Referat godkendt
Badminton:
Sæsonen er godt i gang. Medlemstallet er på 78. Der er kun ledige baner mandag kl. 20.00 og
tirsdag kl. 20.30
Sæsonstart var lidt hektisk. Vi må forberede medlemmerne bedre før næste sæson, hvis
medlemmerne stadig ønsker, at vi skal reservere deres tid. Det drejer sig om de to første tider
mandag.
Der afholdes juleturnering mandag d. 9. december.
Jeg er utilfreds med de mange aflysninger lørdag morgen. Det drejer sig om 12/10, 26/10 og
16/11. Afdelingen har 12 medlemmer, der spiller på det tidspunkt.
DGI’s Mathias Teglbjærg har henvendt sig flere gange for at høre, hvordan det går i afdelingen.
Forslag om fællestræning overvejes.
Motion:
Afdelingen har 86 medlemmer. 14 medlemmer deltager i Eremitageløbet. Der er bestilt bus til
turen, og det er nok sidste gang PGI-Motion deltager. Det er et meget dyrt arrangement at deltage
i, og der har ikke været nogen udvikling i løbet i mange år.
PGI-Motion hjælper til ved Sorø Byløb, som Rotary står for.
12. november afholder afdelingen chokoladekursus ved Jørgen Gornitzka.
Gymnastik:
Der er afholdt instruktørmøde. Referat ligger på hjemmesiden. Børneattesterne er i orden.
Instruktørkurser har været afholdt bl.a. her på stedet. 4 personer deltog i hjælpeinstruktørkursus,
og 7 personer deltog i et minihjælpekursus. Afdelingen har fået 10 nye instruktører og
hjælpeinstruktører. Ialt er der nu 30 instruktører, 27 hjælpeinstruktører og 7 minihjælpeinstruktører.
Afdelingen har pt. 550 medlemmer, og der er oprettet 37 hold.
Børneholdene går rigtigt godt. Yoga og jumpingfitness for voksne går også fint, men det kniber
mere for det traditionelle motionshold. Holdet med kettlebell lukkes. Der skal reklameres for
voksenholdene.
Der er indkøbt redskaber for ca. 100.000 kr. Det har været nødvendigt, da nogle springhold
benytter lokaler med springgrav i Sorø Hallen, og det er frygteligt tidskrævende at flytte redskaber
frem og tilbage hele tiden.
Se følgende arrangementer:
Onsdag i Hallen: 23/10, 27/11 og 22/1
Svedig Lørdag: 9/11, 11/1 og 1/2
Regnskab: Til efterretning
Der var ingen ansøgninger om ikke budgetlagt støtte.
Springgrav:
Der foreligger et forslag til etablering af springgrav i gymnastiksalen. Bo har lavet tegninger. Man
håber så på et møde mellem skolen , kommunen og PGI
Bo håber, der bliver råd til et låg til denne springgrav, da det er et stort ønske fra instruktørside
E-Sport:
Vi er blevet overhalet af SOR, der har etableret en afdeling, der har til huse i et mødelokale i Sorø
Hallen. Vi trækker os tilbage, og bruger krudtet på at få lavet den springgrav, som vi ønsker os så
meget.
Orientering fra formanden: Til efterretning
Eventuelt:
Badminton og motion skal blive bedre til at sætte nyheder på hjemmesiden.
Næste møde:11/11 kl. 19.30

