Gymnastikmøde 01.10.2019
Vi filmer pt. Robeskipping, bootcamp og jumping teens for at skabe større opmærksomhed
omkring disse hold, og trække flere gymnaster til, da der er meget få deltagere på holdene.
Siden sidst:
De sidste børneattester er indhentet og det er gået godt. Vi har fravalgt at underskrive elektronisk,
da vi, af den grund, skal have instruktørernes CPR-nummer. Vi fortsætter derfor på papir pga.
Persondatalovgivningen.
Bestyrelsesmøde på torsdag:
Der er springgrav og e-sport på tapetet.
Vi prøver igen med springgraven. Pedellerne har et værksted, 7x7m som passer lige til en grav.
Kommunen vil have en skitse og kommer derefter ud og vurdere, om det kan lade sig gøre. Vi vil
betale hul og grav – hvis kommunen vil have låg på, så skal kommunen betale. Hvis den skal være i
gymnastiksalen skal der være låg på, da der er mange hold i denne sal, der ikke bruger graven,
rytme/børnehold.
E-sport er faldet lidt til jorden igen. Vi tager dette op til næste bestyrelsesmøde. Det er ikke et
spørgsmål om kun ”at spille”, men træning for mentalt at blive bedre til at spille. Vi mangler
lokaler – Katrineslystgården kunne være en mulighed, men vi er ikke sikre på, hvor vi vil hen og
derfor ved vi ikke, hvad vi skal forvente, med dette mulige tiltag.
Budget:
Vi har brugt en del penge på redskaber - også flere penge end først beregnet.
I budgettet har vi ikke regnet overskuddet fra banko med – men vi mangler pt. Ikke penge.
Banko genererer det største overskud.
Kursus:
Vi har haft deltagere på instruktørkursus, hjælpekursus og minihjælperkursus med 10 stk.
Der er blevet afholdt PGI’s hjælpe- og instruktørkursus med 18 deltagere. Dem under 18 år, skal på
kurset hvert andet år.
GymDanmark kurset blev aflyst. Det var samme weekend som DGI-kursus i Sorøhallen og dette
kan have påvirket deltagerniveauet.
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Vi har pt:
30 instruktører
27 hjælpeinstruktører
7 minihjælpere
Nye redskaber:
4,5 meter bane
2 trampoliner
Skum overgange
Indspringsbane
2 korte Rullemåtte (delt i felter)
Ekstra trampoliner til jumping fitness (17 i alt)
Vægtstænger
Korte elasikker
Slaglille har fået fitness udstyr.
Til Sorøhallen kører vi redskaber frem og tilbage til aspiranterne, da der ingen redskaber er.
Hvad kan vi gøre for at få deltagerantallet til at stige?
Der skal reklameres på voksensiden. Vi har mange voksentilbud og ikke så mange deltagere – de
deltagere der er, er måske fordelt lidt mere på de tilbud, der er opstået.
Børneholdene kører. Disse følger et naturligt flow og derfor er der ikke samme problematik der.
Vi kan reklamere for voksenholdene på nyhedsmail. Dette kan evt. fange de forældre, der ikke er
på et hold, og/eller nabo – bekendt osv.
Andre promoveringsmuligheder:
Flyverløsning til damer på forældre barn /hoppeloppe
Opslag på skolen – Målrettet.
Dit Sorø.
Nyhedsmail.
Svedig lørdag – tilmelding udløser gulerødder.

Næste møde er den 18.11.2019 – kl 1900
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