
Referat udvalgsmøde den 20/8-18 hos Pia  

Referent: Tina  

Afbud: Lotte  

1. Referat godkendt fra sidst 

2. Nyt fra hovedforeningen; Conventus nyt program til registrering af medlemmer i 

PGI er kommet godt fra start. Det fungerer umiddelbart så alle medlemmer nu 

fremover skulle få de mails der sendes ud. 49 medlemmer havde været inde og selv 

registrere sig som der blev opfordret til, de resterende er lagt ind i systemet af Finn 

og Michael.  

Budget 2019, Gymnastikafd. hæver kontingent til 200 kr. og forslag til ændring af 

regnskabsår til 1. maj-30. april.  

Sportens dag den 12/8-18 var ikke nogen succes, da ingen dukkede op til løbeturen 

som Finn og Lotte stod for. Til gymnastikken var der fremmøde af en familie. 

E-sport, skal det være et tilbud i PGI? Det blev diskuteret, men ikke besluttet noget 

pt.  

Legepladsen ved Pedersborg skole bliver lavet om til crossfit og parkour område. 

Projektet er gået i gang.  

3. Startpistol bliver afleveret, da vi ikke har noget at bruge den til.  

4. Medlemsmøde 10/9-18 Søren køber øl/vand og sandwich.  

5. Grill aften 27/8-18 Arne (nyløber) har tilbudt at komme med øl/vand, flutes og 

kartoffelsalat. Dette er overskud fra hans fødselsdag. Stor tak for dette. Søren står 

for indkøb af pølser og grillen på dagen.  

6. Crossløb 2018/2019 er der nu åbent for tilmelding til.  

7. Startsteder Fægangen og Grydebjerg. Der virker linket på hjemmesiden ikke. Det 

får vi rettet til.  

8. Bookingsystem til Værkerne med nye datoer i efteråret 2018 og foråret 2019 

mangler vi accept til. Finn rykker, så de kan komme i den nye løbskalender. 

9. Medlemsstatus og regnskab. 135 betalende medlemmer. Bogføring foretages af 

Heidi og ikke af vores kasserer Michael, derfor kan det være svært at se præcis 

hvordan indtægter og udgifter stemmer overens. Som det ser ud nu, er der et lille 

overskud. Dog vil Harzenturen først figurere i næste regnskabsår og er derfor ikke 

med i denne omgang.  

10. Kontingentstigning. Det nye program Conventus er der lidt højere omkostninger 

ved og grundet dette, er der vedtaget en stigning fra de 150 kr. til 175 kr. fra 2019 

11. Løbskalender 4. kvartal og gløggaften hos Michael. Der sendes forslag til løb 

henover efteråret til Søren og Michael melder en dato ud til gløggaften, så den kan 

komme i kalenderen.  

12. Evt. Der blev foreslået at lave en aften om ugen med intervaltræning på akademiets 

bane frem til efterårsferien. Ikke vedtaget, intervaller tages på de almindelige 

træningsaftener.  

Opvarmning på træningsaftener, flere har kommenteret at der buges for lang tid på 

denne, nogen gange 15-20 min. Derfor skal det håndhæves, at det er 10 min og ikke 

længere tid.  

13. Næste møde hos Michael den 31/10-18  

 

 


