
 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde i PGI mandag d.3./6. Kl. 19.00 på Gravenstensvej 1 
Afbud fra Finn, som blev erstattet af Michael 
 
Valg af sekretær: Jonna 
Valg af næstformand: Bo 
Dagsorden godkendt 
Referat godkendt 
 
Badminton: Bo opretter de nye tider på hjemmesiden  
                   Jonna meddeler alle medlemmer, at der åbnes for ny tilmelding 12./8.,og at de skal 
tilmelde sig som allerede medlemmer 
                   Holdene mandag fra kl. 18.00 til kl. 20.00 holdes lukkede til en aftale om åbning bliver 
lavet.  
 
Gymnastik: I sommersæsonen er der 12 hold med 215 gymnaster. På søndag d. 9./6. er der 
Søskovstævne, og her deltager PGI med 5 hold. D. 29./6. er der Pedersborgdag, hvor to hold er 
repræsenteret. 
Vinterprogrammet er ved at være på plads. Der oprettes 34/35 hold, og det er lidt mere end sidste 
år. Der mangler en instruktør til jumpingfitnes  for unge, og der mangler en klassisk motionstræner. 
Rebecca Bjerre skal træne aspirantholdet. 
Der er gymnastikskole fra 1. til 3. juli i LBI. Der er 135 deltagere og PGI og LBI er arrangører. 
Indkøb: Der indkøbes noget skum, til reparation af måtter, og nogle nye redskaber, der skal stå i 
Sorø -Hallen. Derudover indkøbes 2 jumpingfitnesstrampoliner. 
 
Motion: Både Hindbærsnitteløbet og Sorøbyløb gik rigtigt godt. Til gengæld går det lidt trægt med 
tilmeldinger i Conventus. Der pt. 50 betalende medlemmer og 40 personer på ventelisten. Det er 
uvist, hvorfor de ikke melder sig ind, trods talrige opfordringer. 
 
Regnskab: Det er nu muligt at betale med Mastercard på Conventus 
Ansøgning om ikke budgetlagt støtte: Ingen ansøgninger 
 
Springgrav: Rent teknisk kan det lade sig gøre at etablere springgraven i hallen. 
Bo har gang i nogle undersøgelser, der også indbefatter et økonomisk overslag. 
 
E.-Sport : Vi mangler stadig lokaler. 
 
Ansvarlig for:  
Conventus: De ansvarlige kommer til at stå på hjemmesiden under GDPR 
PGI's hjemmeside: Bo 
Facebook og andre sociale medier: Sebastian Christensen ( gym) 
                                                         Karina Simonsen og Tom Sørensen ( motion) 
MobilePay : Mette  
Børneattester: Bo 
E. post til PGI: Richard 
Nøgler og nøglebrikker til Hallen: Richard og Bo 
Forsikringer: Richard 
Hjertestarter: Richard 
 
Forretningsordenen blev rettet til 
Gaveregulativ som hidtil 
Orientering fra formanden: Til efterretning 
Eventuelt 
Næste møde: Mandag d. 16./9. Kl. 19.30 i Klublokalet. 
 
Jonna Borglykke                    


