Bestyrelsesmøde før generalforsamling 13.02.2017
Dagsorden:
1 Kommunikation via Conventus v/Natalia
Kommunikationen via Conventus er lidt for hurtig f.eks. ved Pokal Festen kom der mange
forskelige info mails (”Storm af info”). Vi bestyrelsen/instruktører bør være meget skarpere
på hvad der bliver kommunikeret ud til medlemmerne. Ikke indforståede informationer,
eller det ”plejer” vi at gøre. Tydelig og klar kommunikation til medlemmer/forældre.
Dette emne tages op igen på bestyrelsesdagen om TIK Gymnastiks fremtid.
2 Sommertræning v/Natalia
Natalia har lavet en liste over sommer motionshold for voksne, hvor det fra sommer 2017
er muligt at vælge imellem forskelige motionstyper yoga, cirkeltræning, Step og styrke mm,
forskelige dage og instruktører. Holdet koster 300 kr. Listen sendes ud til instruktører for
sommerhold, samt evt. ligges på TIK Gymnastik Facebook side, samt TIK Gymnastiks
hjemmeside.
3 Nye ansigter i bestyrelsen v/Mette
Carina Schønberg stiller op som bestyrelsesmedlem. Carina er forældre fra springgruppen, samt har erfaring med bestyrelsesarbejde i andelsboligforening.
Helle Christiansen stiller op som suppleant, Helle er forældre i RSG/Grand Prix gruppen,
samt har erfaring med bestyrelsesarbejde i boligforening.
4 Opvisningen v/Natalia:
Der er torsdagsmøde, hvor der bliver samlet op på diverse ting vedr. opvisningen.
Prøver at få et gæstehold med til opvisningen Politiets Idræts Klub. Evt. Få Jan + Mads til
at stille op med bod med tøj mm.
5 TIK Pokalen v/Betina:
TIK Pokalen var en lang dag, men en rigtig god dag. Rigtig positiv feedback. Der
manglede info om konkurrencen på hjemmesiden, alt info lå på Facebooksiden. Tekst og
billeder bør fremover være begge steder. Samt datoer bør ligges ind fra sæsonstart.

6 Ny sekretær v/Mette:
Tina begynder som sekretær, og tager fremover referater til møderne. Vi skal gerne sende flere
referater ud til instruktørerne mm. måske via Conventus. Der er snak om 2 typer referater et kun
for bestyrelsen, og en redigeret udgave, som sendes ud til instruktørerne.

7 Fællesarrangement i TIK v/Mette:
Der er forslag om fælles arrangement for hele TIK, som vil indbringe penge til evt.
Klubhus. Vil bestyrelsen støtte op om projektet evt. Fælles Idræts Dag, Banko.
Alle sagde JA til TIK Gymnastik deltager i projektet/planlægningen.
8 Medlemsarrangement og instruktørarrangement v/Mette:
Vi fik ikke afholdt instruktørevent i 2016, og vil derfor prøve, at få lavet en lille instruktør
arrangement. Det bliver 19/8-2017, så reserver dagen
Snakker mere om dagen til bestyrelsesdagen TIK Gymnastiks fremtid.
19/8-2017 fællesdag Kickstart sæson 2017/2018. Mette og Natalia følger op på denne.
9 Ny dato for snak omkring fremtiden i TIK Gymnastik v/Mette
Peter laver en Doodle med datoer, og sender ud til alle.
10 Generalforsamling v/Alle
Der holdes Ordinær generalforsamling i forlængelse af bestyrelsesmødet

