
Bestyrelsesmøde i PGI tirsdag d. 2/11 2021 i klublokalet


Dagsorden godkendt

Referat godkendt

Badminton: Afdelingen har pt. et medlemstal på 76, og det er tilfredsstillende alt taget i 
betragtning.

                   Der er kun 8 ledige baner på de 5 spilledage, der er til rådighed.

                   Man regner med, at afholde juleturnering mandag d.13/12, hvis smittetallet tillader det


Gymnastik: Afdelingen har pt. et medlemstal på 432 heraf er 246 børn. Dansegymnastik og 
Hoppeloppeholdene er blevet blandede, og der er ændret en smule på indholdet, da 
Dansegymnastik ellers ville være blevet nedlagt. 

Efterårsferien blev brugt til at reklamere for de forskellige hold, hvor der ikke er så mange 
deltagere. Det kniber især med rytmeholdene. Flere hold er blevet nedlagt.

Svedig lørdag var en god oplevelse. Det gik lidt trægt med deltagerantallet om morgenen, men så 
gik det fint, som dagen skred frem.

I den kommende weekend skal 4 springhold træne på efterskolen i 3 timer.

Afdelingens budget ser fornuftigt ud. Der er ikke så mange nyanskaffelser kun vedligeholdelse af 
materialer. 

Onsdag i Hallen finder sted d. 10/11.


Motion: Det kører stille og roligt i afdelingen, der nu har 40 medlemmer. Der er 5 crossløb i 
vinterens løb. Det første finder sted i Hedeland ved Roskilde i kommende weekend.

Den ugentlige træning har følgende startsteder:

Mandag fra Værkerne med efterfølgende styrketræning

Onsdag fra Sorøhallen

29/11 arrangeres der gløgg og æbleskiver. Chokoladekurset bliver ikke til noget, da Jørgen 
Gornitzka er travlt optaget inden jul.

Henrik Hansen afløser Karina i udvalget


Regnskab: Der er oprettet en ny konto til byggeriet.

Der er ikke ansøgt om ikke budgetlagt støtte afdelingerne.


Springgrave: Boringer foretaget, og der er ingen problemer. Alt ser ganske fornuftigt ud. Nu skal

                     der tages stilling til udgravningsmetoden.


Medlemskab af “Dit Sorø” bibeholdes.

Orientering fra formanden: Til efterretning

Eventuelt : Til efterretning

Næste møde: Tirsdag d. 11/1 2022 kl. 19.00


Jonna Borglykke

      


