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Gymnastikudvalgsmøde d. 01.06.2021 
 
 
Næste gymnastikmøde: 
14.06.2021 kl. 18:00: 
Opsamling, samvær, pølser & brød og snak om den kommende Sæson.  
 
 
Kort fra udvalget: 
 
Kaare og Laura er valgt ind for en 2-årig periode. Susanne, Bo og Rebekka er på valg næste år.  
 
Positivt regnskab 
Vi har, for sæson 2020/2021, et positivt regnskab på kr. +230.000.-. Dette hænger sammen med 
Covid-19 situationen, der har reduceret lønudbetalinger, mindsket udgifter til redskaber og 
modtaget beløb fra Fonde. Pengene fra Fonde er kommet i det foregående regnskabsår, hvor vi i 
denne sæson trækker en del af denne, til den nye sæson.  

 
Nyt Budget 
Udgifter og indtægter går som udgangspunkt i 0, måske +5000 i den kommende sæsons budget. Vi 
har færre medlemmer end sidst på nuværende tidspunkt, dvs. et fald på ca. 70-90 medlemmer. 
Dette hænger sammen med, at vi har lukket sommersæsonen for en del af holdene grundet Covid-
19 og af den grund har vi valgt, at flytte en del af pengene fra Fonden (tidligere afsnit) til dette 
regnskabsår, for at promovere PGI og dermed tiltrække nye/gamle medlemmer.  

 
Sommersæson 
Vi har et godt fremmøde i dette års sommersæson. Vi er på 185 medlemmer, hvilket 
sammenlignet med tidligere år, er en relativ god andel. Sidste år havde vi 220 medlemmer, 
værende en af de bedste sommersæsoner vi har haft, men efter omstændighederne og de 
foregående sommersæsoner, er 185 medlemmer godt.  

 
Springgrav 
Der er intet nyt i dette projekt. En gang i denne uge eller næste uge foretages der borringer, for at 
undersøge jordbund under betonet. Der er en frygt for, at fordi Hallen ligger ved en grusgrav, vil 
underlaget være sand og derved få hele konstruktionen til at falde sammen ved sådan et projekt. 
Vi afventer svar herom.  

 
Gymnastikskole 28-30/6  
Vi afholder Gynmastikskole og der er pt. 17 tilmeldte ud af 80 pladser. 1/3 af de tilmeldte er fra 
Sorø. De resterende er fra omkringlæggende byer og vi forventer derfor en stigning i tilmeldte 
efter promovering af dette event i Sorø. Vi er tilfredse, hvis der er omkring 50 tilmeldte.  
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Kommende sæson 
 
Offentliggørelse af programmet 

- D. 26.06.21 Offentliggøres programmet for sæson 21/22. Denne skal indeholde opdaterede 
holdbeskrivelser. 

- Der uddeles flyvere efter sommerferien (intet konkret tidspunkt endnu) 
- Holdopstart uge 36. 

 
 
Promovering 
Vi promoveres igennem 4 platforme.  

- Sorø Avisen 
- Facebook: Dit Sorø/PGI-side 
- Flyvere 
- Plakater 

 
 
Rabatdelen, kompensation fra tidligere sæson 
Vi forventer at give 20% rabat til alle der tilmelder sig fra hold i perioden 01.07.2021 - 30.09.2021.  

- Der gives allerede 20%, hvis man tilmelder sig mere end 1 hold og derved vil man 
yderligere 20%. 

 
Dette gælder alle medlemmer, nye som gamle, da vi gerne vil kompensere gamle medlemmer og 
skabe nye medlemmer. Dette betyder samtidig, at vi, grundet smitteopsporing, stadig skal 
registrere navn og nummer på dem, der ikke er tilmeldt, når sæsonen starter op igen (hvis dette 
stadig er af betydning).    
 
Denne rabatdel skal drøftes med Richard før endelig afgørelse.  

- Vi afventer herom.  
 
Koncept: Pre-season 
Vi vil afprøve et nyt tiltag i denne sæson kaldet pre-season. Dette omhandler 
Yoga og Jumping Fitness, der træner udendørs i ugerne 32-36ish (August-September), som en lille 
appetizer (smagsprøve) til sæsonstart uge 36.  
 
 
Gymnastikmøde 
Næste gymnastikmøde, er som beskrevet i starten af dette referat, den 14.06.2021 kl 18:00 til 
Pølser og Brød. Vi skal her se hinanden i øjnene igen efter en uvant- og nedlukket periode, samt 
gennemgå vinterprogrammet og tanker for kommende sæson. Alle mand bedes derfor sætte tid af 
til dette så vidt muligt.  
 

- Vi glæder os til at se jer!! 
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Problematikker ift. Instruktører 
 
Vi mangler instruktører til følgende (ligeledes i kritisk rækkefølge): 
 

- Yogainstruktør til 1-2 hold ugentligt 
- Instruktør til Forældrebarn 
- Rytmetræner til Aspirant Syd (DGI er over denne) 
- Hjælpeinstruktører til div. hold 

 
- Minispringdrenge er umiddelbart løst (desværre ikke løst) 
- CrossGym er umiddelbart løst 
- Drengespring er umiddelbart løst 
- Ropeskipping er umiddelbart løst 

 
Hvis I kender nogen, eller kender nogen, der kender nogen, må I meget gerne vende dette, så vi 
kan finde de givende instruktører/hjælpeinstruktører! 

- Vi har forsøgt os, og kommer til at forsøge mere med facebookopslag, dog med 
begrænsning.  

 
 
Fremtiden. Hvor er vi nu og hvor vil vi gerne hen? 
 

- Styrke Rytmesiden 
Vi mangler et hold fra 7. klasse til 10. klasse. (Juniorårgang) 
 

- Månedens PGI’er 
Vi skal vise og promovere medlemmer (og instruktører) i PGI en gang om måneden. Dette 
vil skabe et nærheds- og relationsniveau hos modtagere af vores sociale medier. Vi kan 
med disse beskrive forhold som, hvorfor medlemmerne går her, hvad det giver dem mm. 
for at vække interesse hos modtageren og evt. kommende medlemmer.  
 

- Fastholdelse/aflønning af hjælpere 
Målrettet beklædning til denne gruppe. 
Undersøge, hvorfor og hvad der gør, at man bliver hjælper og herefter undersøge 
fastholdelsesmuligheder.  
 

- Større udvalg af tøj 
 

- Ansigtet udadtil 
Hvad skal vi og hvor meget. Hvad vil vi gerne signalere? 

 
- Opvisningshold – med udtagelse 

 
- Indhentning af potentielle instruktører 
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Tidligere elever, Instruktører og eller hjælpeinstruktører, der f.eks. tager på efterskole skal 
forsøges hentet tilbage. Når deres efterskoleophold er ved at afslutte, skal/kan vi sende en 
reminder og en forespørgsel, om de ikke har lyst til at komme retur under de rigtige 
forudsætninger for deres behov (hold og evne).  
 
 
  

 
 


