
Formand:  Mia  (1  år)a.
Kasserer:  Christina  (2  år)b.
Medlem:  Karen  (2  år)c.

Konstituering:1.

Christina  skal  have  referat  fra  generalforsamlingen  for  at  få  adgang  til  nemid.  
Karen  sender  til  mia,  der  skriver  det  færdigt.  Herefter  til  Christina.
Husk  at  Christian  også  har  kassen  med  kontanter  fra  sidste  års  opvisning.  

Ønsker  til  fremtidige  investeringer:2.

Holddragter:  5.000a.
Vogn  med  håndtag  til  airtrack:  2400,-‐b.
Gulvtæppe  fliser:  ?  Karen  spørger  tæppehandlerc.
Balancemotorik  sæt:  2400,-‐d.
Molboski:  4  x  350,  -‐ pr.  Stk.  =  1.400  kre.
Betræk  til  tudemarie:  Karen  spørger  om  pris  f.
Stor  blød  madras:    37.000  (30.000  hvis  skole  køber)
http://www.trampolin.dk/Default.aspx?ID=1527&ProductID=PROD505

g.

Reservedel  til  parkourstativ  i  hallen.  Per  har  fundet  den  ene  holder.  Vi  
mangler  stadig  den  anden.  Karen  spørger  om  pris.

h.

Slackline  -‐ ca.  500  kri.
Sjippetove  -‐ 3  lange  (evt.  Bare  et  tov  fra  bauhaus)  -‐ ca.  200  krj.
Boldvogn  til  håndredskaber:  2400.  Ønske  fra  Morten  som  løsning  på  
problem  med  håndredskaber  ved  indgang  til  redskabsrum.  Redskaberne  
kan  først  komme  på  plads  i  bænk  når  tag  er  lavet  i  2016.  Vi  kan  overveje  
andre  muligheder  for  at  de  ikke  ligger  i  vejen.

k.

Ting  vi  ønsker  at  købe  efter  vi  har  lagt  penge  fra  til  godtgørelser  i  foråret,  Italien  
og  opvisning  2016  til  side:

2  Stortrampoliner  med  nedslagsmåtter  (afhængig  af  træner)a.
Ting  vi  overvejer  at  købe  senere:

Holddragt:  vi  beslutter  generelt  at  støtte  med  5.000    til  indkøb  af  holddragter  på  
de  hold,  som  ønsker  det.  Trænerne  eller  andre  interesserede  skal  i  givet  fald  finde  
sponsor  til  det  resterende  beløb.  Spring  køber  i  år.  

Italien:  vi  har  i  bestyrelsen  truffet  en  generel  beslutning  om  at  støtte  større  ture  
med  30  %  (vennetilskud).  70  %  skal  således  betales  af  deltagerne  selv  i  form  af  
egenbetaling  og  indsamlingsaktiviteter.

24.000  kr  fra  vennerne  i  jubilæumstilskud  (de  12.000  er  dog  konteret  
som  indtægt  fra  salg  af  Teamtrack,  hvorfor  der  regnskabsmæssigt  kun  
er  tale  om  12.000  kr.  fra  vennerne)

§

30.000  kr  i  egenbetaling  fra  deltagerne  (svarende  til  1000  kr  pr  
deltager.  Beløbet  er  ekskl.  de  3  trænere  og  ekskl.  1000    kr  fra  Frederik  
som  først  er  indbetalt  i  2016)

§

3.000  kr.  som  indtægt,  da  springerne  hjalp  verdensholdet§

Der  er  i  2015  indbetalt    57.000  på  gymnastikkontoen  til  turen:

20.250  kr  i  1.  rate  til  arrangøren  i  Italien§
Der  er  i  2015  udbetalt  20.250  kr    til  turen:

Dvs.  Der  skal  overføres  57.000  -‐ 20.250  kr.  =36.750  kr fra  2015  til  2016  til    
turen.

I  forhold  til  Italiensturen  skal  36.750  kr.  overføres  fra  2015  til  2016,  se    udregning  
nedenfor.  Christina  sikrer  at  det  sker  på  den  rette  budgetpost  som  indtægt,  når  
hun  har  fået  overblikket  og  adgang  fra  Christian  😊

I  2016  vil  vennerne  give  i  alt  27.500  kr  til  turen  (15.000  kr  til  Trænerne  +  12.500  kr  
til  gymnasterne).  Resten  af  udgifterne  til  turen  betales  af  gymnasternes  
egenbetaling  og  indsamling,  som  overføres  til  gymnastikkontoen,  når  Christina  er  
klar.

Karen  sender  Christina  regneark,  som  giver  overblik  over  Italiensturen.

Godtgørelse  forår:  
Karen  har  et  regneark  over  holdenes  økonomi,  hvor  det  fremgår,  at  vi    maksimalt  
vil  bruge  26.200  til  godtgørelse  i  andet  halvår.  Grunden  til  det  sandsynligvis    bliver  
lavere  er,  at  der  ikke  gives  godtgørelse  ved  fravær,  og  spring  har  en  stor  del  af  
sæsonen  været  underbemandet  med  1  hjælpetræner.    Karen  sender  regneark  til  
Christina.

Opvisning:

Dj  :  7.500  kr.§
Blomster:  1800  kr.§
Medaljer:  0  kr.§
Confetti:  400  kr.§
Pizza:  1.000  kr.§
Gavekurv  lotteri:  500§
Småanskaffelser  til  hold:  1000  (200  pr.  Hold)§
Printerpatroner  og  papir:  500  kr§
Is:  1200§

Udgifter  ca.  14.000

Indgang:  2.000§
Vennetilskud:  10.000  §

Indtægter  ca.  12.000

Foreløbigt  budget  giver  en  udgift  på  2000  kr:

3. Kontoplan  2016:
Karen  kan  ikke  se  at  budget  2016  er  lagt  ind  i  conventus.  Dette  må  vi  se  på  når  
Christina  har  fået  adgang  og  så  sætte  en  logisk  kontoplan  op.  Vi  ønsker  at  lave  en  
gennemsigtig  kontoplan,  hvor  det  er  nemt  for  alle,  at  følge  forbruget  gennem  
regnskabsåret    og  som  har  en  detaljeringsgrad,  der  gør  det  nemt  for  os  at  vurdere  
udgifter  til  de  enkelte  arrangementer,  fx.  Indtægter/udgifter  relateret  til  
motionsløb,  opvisning,  gymnastikweekend  mv.  Dette  er  for  at  alle  i  bestyrelsen  
har  mulighed  for  et  løbende  overblik  over  økonomien  til  de  enkelte  
arrangementer  og  tage  beslutninger  på  dette  grundlag.  Conventus  har  oplyst  
Karen,  hvordan  man  kan  lave  undergrupper  under  fx.  Arrangementer  og  en  total,  
og  hvordan  man  sikrer  indbetalinger  går  ind  på  den  rigtige  post,  så  det  ikke  er  et  
stort  arbejde.  DGI  kan  sende  en  ud  for  et  par  100  kr  og  sætte  det  hele  op,  hvis  vi  
ønsker  det.

4. Opvisning  2016:
Vi  gennemgår  den  opdaterede  to  do  liste  med  trænerne  den  8/2  KL  19.30.  
Det  er  ok  med  de  to  opvisningshold  og  at  Nordea  kommer  og  overrækker  check  +  
tak  til  CpH  sikring.  Mia  har  kontakt  til  vennerne  og  Christina  vil  gerne  købe  
gavekort  til  minihjælpere  til  slotsarkaderne.  Vi  kører  pizza  igen,  da  det  er  nemt.  
Mia  byder  velkommen.  Medaljeoverrækkelse  aftales  senere.  Christina  vil  gerne  
kontakte  Hillerødposten.  Mia  spørger  minitons  og  puls  og  styrke  om  de  skal  være  
med.  Hvis  minitons  gerne  vil,  kan  de  kontakte  Karen.  Vi  vil  gerne  køre  intro  med  
film  igen.

Afdelingsmøde  28-‐01-‐2016
torsdag  den  28.  januar  2016 20.05


