Bestyrelsesmøde PGI tirsdag d. 6. oktober 2020 i klublokalet
Dagsorden godkendt
Referat godkendt
Orientering fra badminton:
Vi har haft en god og rolig sæsonstart. Der har ikke været de store vanskeligheder ved tilmelding.
I øjeblikket er medlemstallet på 80, og vi forventer enkelte tilmeldinger efter ferien.
Vi har 2 ledige baner mandag, 3 ledige baner sent tirsdag og 1 ledig bane om lørdagen. Den sene
spillemulighed om torsdagen i gymnastiksalen dropper vi.
På grund af Corona udsætter vi juleturneringen i 2020.
Orientering motion:
Dianalund Motion og PGI Motion deltager i hinandens arrangementer. Lørdagsløbene ophører fra
nu af. Der afholdes nytårsløb d. 31/12.
På almindelige “løbeaftner” deltager mellem 10 til 18 medlemmer, der både går og løber.
Crossløbene fortsætter, men med coronarestriktioner. Hver distance skal afsluttes, før en ny kan
påbegyndes, og der må kun være 100 deltagere tilmeldt hver distance. Sådan et crossløb kan
blive en langstrakt aﬀære rent tidsmæssigt.
Orientering gymnastik:
Der har været afholdt instruktørmøde d. 5/10, hvor man drøftede sæsonstart.
Der er oprettet 35 hold, og alle 35 hold fortsætter. Der er dog nogle af holdene, der kunne trænge
til flere medlemmer, og man igangsætter initiativer for at øge deltagerantallet.
Pt er afdelingen 15% under sidste års medlemstal. Der er 430 tilmeldte på hold. Årsagerne til
dette “fald” kan være mange, men måske spiller coronaen ind, og den manglende opvisning, hvor
afdelingen får mulighed for at promovere sig. Årsagerne kan være flere.
“Svedig lørdag” er aflyst i oktober og november. Men der planlægges en “ Svedig søndag” 3/1
“ Onsdag i Hallen” afholdes 11. november.
Gymnastikudvalget vurderer gymnastikopvisningen i 2021 ved møde fredag d. 9/10
PGI’ s gymnastikafdeling er igen i år nomineret til “Bedste gymnastikafdeling”. Der er 4
nominerede, og afgørelsen falder 14/11.
Børneattesterne er næsten i hus. Der er kun to, der skal laves om.
Orientering regnskab:
Nordea kræver strafrenter for indestående mere end 250.000 kr.
Placering af PGI 100 i regnskabet laves, når der er faldet ro på indbetalingerne fra de andre
afdelinger.
Der er ingen ansøgninger om ikke budgetlagt støtte.
Orientering springgrave:
Der er afsat 2 millioner kr. til etablering af springgrave i Pedersborg hallen. Kommunen skal have
tre bud på rådgivningen og budrunden slutter 19/10.
Orientering fra formanden:
Bankospillene er på grund af corona midlertidigt aflyst. Efter 18/10 vurderes situationen igen.
Eventuelt
Næste møde : Tirsdag d. 3./11 kl. 19.30
Jonna Borglykke

