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GFA møde – sæsonopstart

Mødedato:

24. august. 2021

Mødenavn:

GFA møde

Sted:

Bellinge Idrætscenter

Deltagere:

Lene Sørensen (GFA, Lykke Mosgaard (GFA), Lene Christiansen (Gymdanmarks
bestyrelse)

Afbud:
Referat:

Lene Christiansen ( Bestyrelsen

1. Evaluering af Gymnasternes dag i Odense /juni 2021
Gymnasternes dag i Odense blev en succes for de deltagende hold.
Selvom man havde forventet et underskud på dagen, endte dagen med at give et lille overskud.
Det blev derfor besluttet at arrangør foreningen skulle have 5000 kr.
2. Gymnasternes dag i 2021+ 2022
1. Gymnasternes dag i Nordjylland/Sæby
I samarbejde med Sæby Gymnastikforening arrangeres gymnasternes dag i Sæby
20/11-21 Lene Sørensen har kontakten til foreningen.

2. Gymnasternes dag i 2022.
Odense Idrætshal d. 6 marts ( Lykke er kontakt til arrangør foreningen)
DGI huset i Vejle d. 27 februar (Lykke er kontakt til arrangør foreningen)
Solrød idrætscenter d. 20 marts (Lene C er sammen med Katrine kontakt til arrangør
foreningen)
Derudover vil vi spørge Sæby om de har lyst til at arrangere en gymnasternes dag i
Foråret 2022, så der i alt er 4 gymnasternes dag

3.

Gym for life.
Gym for life afvikles i Vejle (DGI Huset) i weekenden d. 11-12 juni. Lykke er ansvarlig for aftaler
med foreningen.
I forbindelse med Gym for life ønsker GFA at uddanne dommere til at evaluere og bedømme.
Derfor arbejdes der med at finde en dag, hvor dette kan afvikles. Udvalget finder/spørger selv
relevante personer.
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4.

Budget 2022
Lene Sørenen har lavet et udkast til budget.
Det fremlægges for administrationen på møde d. 25/8.

5.

Udvalgsarbejdet
VI forventer at kunne rekruttere endnu to medlemmer til udvalget.
GFA drøftede bestyrelsens oplæg til udvalgene ift. at blive til komiteer. Det bakkes der op om.

6.

To do og næste møde
Lene S, Lykke og Lene tager fat i foreninger ude i DK ift. at deltage i Gymnasternes dag og Gym for life
Lene C tager kontakt til Katrine ift. opdatering af hjemmeside med datoer for Gymnasternes dag.
Ligeledes vil udvalget gerne at der laves en folder til uddeling på årsmødet, hvor datoer for Gymnasternes
dag og Gym for life fremgår. Skabelon til denne folder er udarbejdet.
Næste møde 6/10 kl. 16-18 ( Bellinge Idrætscenter)
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