Dagsorden godkendt
Referat godkendt
Badminton:
Tilmeldingen til den nye sæson går lidt langsomt. Der er pt 42 medlemmer, der svarer til halvdelen
af det forventede. Måske en annonce i Sorø Avis kan få folk igang med at tilmelde sig.
Gymnastik:
Der var start i uge 36, og der er o cielt 420 tilmeldte, men der er en hel del, der har lovet at melde
sig i inden for den nærmeste tid. Der er enkelte hold, der godt kunne tåle ere tilmeldte, men de
este hold har nået maksimumsgrænsen. 2 hold er ikke blevet oprettet (Dance and performance
og ropeskipping). Det har ikke været muligt at ska e instruktører.
Der har været afholdt et Gym- Danmarkkursus her i PGI, og vi havde to deltagere med. Der har
været afholdt andre relevante kurser for instruktører og hjælpetrænere. To gange i efteråret og til
januar har PGI betalt sig adgang til Gymnastikefterskolens springfaciliteter.
Der er indkøbt nye skumredskaber til afdelingen.
Det blev besluttet at købe udstyr til en ny gymnastikdisciplin, nemlig pole tness. Der indkøbes 6
stationer. Tider til aktiviteten er booket. Richard søger DGI’s aktivitetspulje om tilskud til indkøbet.
Motion:
Ikke ret mange medlemmer deltager i træningen ( 3-4 løbere og 5-6 gangmotionister). Mange af
medlemmerne er gået over til LBI, som afdelingen har en fælles løbetræning med. Afdelingen
overvejer, om det er sidste sæson. Der afholdes medlemsmøde i klublokalet mandag d. 24/10.
Regnskab:
Der udsendes omkostningsgodtgørelser. Der var ingen ansøgninger om ikke budgetlagt støtte.
Springgrav:
Sagen er sat i bero. Det blev alt for dyrt.
Klublokalet - køkkenindretning:
Bo og Richard taler med Sorø Hushjælp om indkøb af opvaskemaskine, kogeplader og ere
skabe.
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Orientering fra formanden: Til efterretning
Næste møde: Tirsdag d. 8/11 kl. 19.00
Jonna Borglykke
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Bestyrelsesmøde PGI tirsdag d. 20/9 2022 i klublokalet.

