Bestyrelsesmøde i PGI mandag d. 11/11 2019 kl. 19.30 i klublokalet
Afbud fra Mette og Finn
Dagsorden godkendt
Referat godkendt
Orientering gymnastik:
Afdelingen blev nomineret til “Årets gymnastikafdeling” og var med i opløbet blandt de sidste 4.
Det varet rigtigt godt resultat for os. Vi ønsker tillykke til Lyngby - Gentofte som vandt titlen.
Der har været afholdt “Svedig lørdag”, hvor et sted mellem 80 og 100 børn deltog. “ Onsdag i
hallen”, der blev afholdt tidligere på ugen var også et godt arrangement. Næste “ Onsdag i hallen”
bliver afholdt onsdag d. 27/11. Søndag d. 5./1 afholdes der en kombination af “Svedig lørdag” og
fitness prøvedag . Arrangementet foregår i tidsrummet 10.30 til 13.00. Ulrik er tovholder i
arrangementerne “Svedig lørdag” og “ Onsdag i hallen”
D. 28/3 har PGI egen opvisning i Pedersborg Hallen. Varierende hold deltager i opvisninger i
Roskilde, Kalundborg, København, Sorø og LBI. Alle opvisninger i løbet af marts måned.
Der er indkøbt redskaber for 55.000 kr.
Medlemstallet for vintersæsonen er på 526.
Orientering Motion:
Crossløbene startede i lørdags (9./11.)
Karina Simonsen har startet et gå-motionshold om mandagen, hvor en del af de “gamle” løbere
deltager.
Orientering badminton:
Juleturneringen finder sted 9/12, og alle medlemmer er orienteret om og inviteret til aftenen.
Richard bestiller mad. SMS om tilmelding udsendes i slutningen af november.
Orientering regnskab:
Diskussion om ændringer i omkostningsgodtgørelserne. Skal bogholder og kasserer sidestilles.
På junimødet tages spørgsmålet op, og vi afgør om beløbene skal korrigeres i forhold til
forretningsordenen.
Der var ingen ansøgninger om ikke budgetlagt støtte.
Orientering om springgrav:
Ved et møde mellem PGI, Kristian Pugerup og Michael Gangsted enedes man om at lave en ny
ansøgning om springgrav anlagt i Pedersborg Hallen. Projekt og beskrivelse skal sendes til
Kristian Pugerup.
Medlemskab af “ Dit Sorø” fortsætter.
Orientering fra formanden til efterretning.
Eventuelt : Intet at bemærke
Næste møde: Mandag d. 6/1 2020 kl. 19.30

