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PGI Gymnastikmøde 14. juni 2021 
 
Samvær hygge 
 
Pølser og hyggehej 
 
Generalforsamling 
 
Der blev holdt generalforsamling den 27 maj. Her blev Kaare og Laura valgt ind.  
Følgende medlemmer i udvalget: Rebekka, Sussanne, Bo, Kaare og Laura. (Slaglille har en 
repræsentant der deltager – Anton).  
 
Orientering 
 
Forår/sommer (hold udenfor) 
14 hold (Family boot lukkede efter 1 mdr.) 
185 deltagere. Det er flot sammenlignet med tidligere år. Rekorden for medlemmer en 
sommersæson var 220 medlemmer, så trods Covid-19 ligger vi, i den pæne ende af skalaen.  
 
Træningscenter Pedersborg 
Der er intet nyt i dette projekt.  
Der skal en gang i nærmeste fremtid (hvis ikke, de allerede er foretaget) foretages 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.  
Det har været et langvarigt projekt der pt. Skyldes Covid-19 og en del travlhed – hvoraf det frygtes, 
at tilbuddet vil stige.  
Vi havde en vision om, at træningscentret skulle være klar næste sommer. Tiden er ved at løbe ud 
for dette mål, men håbet er der stadig.  
 
Økonomi:  
Vi har, for sæson 2020/2021, et positivt regnskab på kr. +250.000.-. 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. Vi mangler pt. 120.000 i budgettet fra 
Banko hvilket betyder, at der er færre penge til træningscenterprojektet. Banko har til gengæld ej 
heller haft udgifter og vi forventer, at dette starter op igen allerede start juli.  
 
21/22 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. 15%. 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, herunder ”rabatdelen” beskrevet 
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længere nede. Det er ikke kun gymnastikafdelingen der har mistet medlemmer, men ligeledes 
badminton.  
 
Bo sendte en mail ud til gymnaster og trænere tidligere på året, hvor han takkede medlemmer for 
forståelse og tålmodighed og han takkede instruktører og hjælpere for gå på mod.  
 
Udvalgsmøde: 
Hvor vil vi gerne hen i fremtiden: 

- Månedens PGI’er: Promovere personlige opslag. Medlemmer, Instruktører mm. for at 
fremme nysgerrighed og personlig relation hos og til modtagere. 

- Styrke rytmesiden – Vi mangler hold fra 7-10 klasse (altså et decideret Juniorsegment) 
- Større udvalg af tøj 
- Opvisningshold – i forbindelse med bygningsprojektet har Bo arbejdet med tanken om et 

opvisningshold.  
- Rekruttere instruktører - på sigt med byggeprojektet, får vi muligvis brug for flere 

instruktører. De nye faciliteter kan skabe efterspørgsel. 
- Optimere gangen tilbage for efterskoleelever – vi skal holde kontakten ved lige og 

headhunte tilbage, både som instruktører eller medlemmer, når deres ophold, er ved at 
være slut, så de ikke glemmer PGI.  

 
 
Gymnastikskole: 
Afholdes: 28-30 juni kl. 0900-1500.  
Eventet afholdes i PGI, hvor både PGI, DGI og LBI deltager. 

- 82 børn tilmeldt. (grænsen var 75, men er nu lukket på 82). 
 
Deltagere til eventet: 
Sebastian, Mathilde, Josefine, Camilla, Mie, Bo, Iben, Elna – Mette (køkken).  
 
 
Vintersæson 21/22 
 
Preseason: 
Nyt tiltag kaldet ”preseason” - starter op uge 32 og slutter uge 35. dvs. 4 træninger med følgende 
hold: 

- Yoga 
- Cross 
- Jumping 

 
Dette offentliggøres midt juli.  
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Vintersæson 21/22: 
Starter op i uge 36. 
Vi reklamerer på Sorø Avis, Facebook, Dit Sorø, Flyver, Plakat, Sociale medier, Inspirationsdag 22/8 
(2-3 timer).  
 
Til nye og gamle medlemmer giver vi 20% rabat som kompensation for tidligere nedlukket år.  
Denne rabat – Early Birdie – kan man få indtil den 30/9. (Gælder også badminton).  
Vi går offentligt samt åbner tilmelding den 26/6.  
 

- Kig programmet igennem og henvend dig til Helena ved ændringer eller 
uoverensstemmelser. Husk, at opdatere holdbeskrivelserne!  

 
De gule markeringer er, hvor vi pt. mangler instruktører. Husk, at det er et kollektivt ansvar at 
sprede budskabet, så vi kvag vores netværk, kan finde nye hjælpere og instruktører – vi uddanner 
gerne J  
 
Ydermere skal vi være gode til at reklamere med, at der selvfølgelig er prøvegange før, at man skal 
tilmelde sig og ligeledes, at man kan få pengene retur, hvis man fortryder.  
 

PROGRAMMET KAN SES TIL SLUT I DETTE REFERAT. 
 
 
Programprocessen nu: 
Bo og Helena skal have styr på hjælpere til holdene og de manglende instruktører - Der har vi alle 
en opgave. 
 
 
Kursus 
 
PGI vil gerne sende instruktører og hjælpere på kurser! Gå ind og kig – Vi siger næsten aldrig nej til 
ny inspiration J Nedenfor er inspiration til måde, at finde kurser på.  

- DGI/GymDanmark hjemmeside 
- Evt. 10/10 i Sorø Hallen, hvor er er flere kurser en dag. (Der er flere foreninger, der 

udbyder samme form for kurser – evt. googlesøgning).  
 
Kontakt Bo Husum – Han tilmelder dig.  
 
 
Håndtering og forløb for instruktør/hjælpemålgrupper: 
Minihjælpere: 
10-12 år 
Dato: 05/09.2021 
Sted: Vedbæk (burde komme noget tættere på) 
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Hjælpeinstruktør kursus 1: 
13-15 år 
Dato: 04/09  
Sted: PGI. 
 
Gymtræner 1 – basis: 
Fra 16 år 
Dato: 04-05/09 
Sted: Værløse (tilmelding inden 30/8 = rabat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak for denne gang og tak for fint fremmøde.  
Vi glæder os til, at vi igen kan ses i 21/22.  
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