Bestyrelsesmøde mandag d. 1/4 2019 kl. 19.30 i klublokalet
Afbud fra Mette
Dagsorden godkendt.
Referat godkendt.
Orientering badminton:
Afdelingen har fået tildelt følgende tider i Pedersborg Hallen:
Mandag 18.00 til 21.00
Tirsdag 18.30-19.30 og 20.30-21.30
Onsdag 18.00- 19.00
Lørdag 8.30-9.30
De tidlige tider giver mulighed for børn/ forældrebadminton.
Tiderne mandag fra 18.00 til 20.00 reserveres til de spillere, der havde tiden i år, hvis de ønsker at
bibeholde tiden.
Orientering gymnastik:
PGI's opvisning d. 26/3 gik rigtig godt. Der var rigtig mange mennesker i hallen. 500-550 tilskuere
og 375 gymnaster. Opvisningen varede fra kl. 13.00 til kl. 17.00, og dermed er sæsonen slut.
Sommersæsonen starter i uge 17. "Jumpingfitnes" er et nyt tiltag, som blev præsenteret ved
opvisningen. Der er lavet 2 hold, som næsten er fuldtegnet. Sommersæsonen tilbyder 13 hold. Nu
før sæsonstart er der allerede 94 tilmeldte.
DGI opvisningen gik også godt. PGI havde 40 personer i "arbejde" ved den opvisning.
Gym. Danmark har foreningsaften i Brøndby d. 7/4. To PGI'ere deltager.
Orientering motion:
Ved den afholdte forårsfest, var der ikke så mange deltagere, som der plejer at være. Måske
skyldtes det tilmeldingsmåden.
Afdelingen vil afholde medlemsmøde med foredrag og instruktion af folk " udefra"
Pt har afdelingen fået 20 nybegyndere. Det kører rigtig godt.
Orientering om regnskab:
Vi har fået et forsikringstilbud fra GE forsikring på 5.300 kr. om året. Det er billigere end Codan, så
vi skifter til GE-Forsikring
Vi tilmelder mastercard til Conventus, da vi har en formodning om, at flere og flere benytter denne
korttype.
Der er ingen ansøgninger om ikke budgetlagt støtte.
Springgrave:
Vi har fået et nej til at ombygge gymnastiksalen med henblik på etablering af springgrave.
Nu vil vi prøve at søge om tilladelse til at bygge springgrave i hallen.
Bo og Richard tager et møde med Christian Pugerup.
E-Sport:
Vi vil undersøge om Katrineslystgården har egnede lokaler.
PGI Generalforsamling finder sted mandag d. 20.-5. Kl. 19.30 i klublokalet.
Orientering fra formanden: Til efterretning
Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen.
Jonna Borglykke

