
Bestyrelsesmøde i PGI tirsdag d. 14.-9.-2021 kl. 19.00 i klublokalet


Dagsorden godkendt

Referat godkendt


Motion:

Der har ikke været nogen reaktion på nyhedsbrevet, der blev udsendt tdligere. Ved 
medlemsmødet 13/9 var der 14 deltagere. Det var ikke muligt at finde en afløser for Karina, der er 
trådt ud af udvalget. Indtil videre er Finn så ansvarlig for Facebook.

Det blev besluttet, at der fremover er to startsteder: Mandag fra Værkerne og onsdag fra Sorø 
Hallen.

Man tænker at lave en “ Gå Event”mandag d. 3/10 for egne medlemmer. Når det bliver lyst igen, 
påtænker man at lave en for alle, der har lyst til at deltage.

Der skal arrangeres et chokoladekursus med Jørgen Gornitzka.

Pandelampeløb, juleafslutning og nytårsløb er under planlægning.


Badminton:

Tilmeldingen er gået tilfredsstillende. Pt. Er der 66 medlemmer. Der ledige tider alle dage.

Nøgler, der ikke er i brug, skal hjemkaldes.


Gymnastik:

Tilmeldingen går lidt langsomt, og nogle af holdene er lidt “tynde.

Børneholdene tider lægges ud på skolens intranet.

Den nyligt afholdte “Sommerevent” havde 45 deltagere på tre hold. Det var et fint arrangement.

Der afholdes førstehjælpskursus 25/10.

Årets gymnastikskole blev afholdt i Pedersborghallen. Der var 79 deltagere. Stor ros og mange 
positive tilbagemeldinger til arrangørerne.

14 trænere og hjælpetrænere er stoppet, og 12 nye er startet i denne sæson.

Der er lykkedes at finde trænere til både “Forældre Barn” og Aspirantholdet.

Ved opstartsmødet blev man bl.a. enige om at fortsætte de gode takter med rengøring og 
aftørring af redskaber.

Månedens PGI’er skal fremover kåres udefra de sociale aspekter bredt funderet.

Kontrakter med næsten alle instruktører er underskrevet.

På lørdag d.18/9 er der kursus i modtagning. 12 fra PGI deltager.

På søndag d. 19/9 er der kursus i “ Kvalitet i børnegymnastikken”. 3 fra PGI deltager.

Alle børneattester er indhentet. 


Regnskab:

Pengene fra Sorøordningen er sendt til foreningen, men ikke ført ind i budgettet endnu.

Der er ikke ansøgt om ikke budgetlagt støtte til afdelingerne.


Springgrave:

Rådgiveren har lovet at vende tilbage i næste uge. Vi venter på, at jordprøverne kan tages.

Richard vil prøve at rykke det firma, vi har kontrakt med. Vi synes, det går lidt langsomt. Tiden til 
at søge fonde for i år, er ved at være forpasset.


Fra formanden 

Eventuelt

Næste møde:

Tirsdag d. 2/11 2021

Jonna



