Referat fra ordinært afdelingsmøde i HI-gymnastik
2019
Hvor

Gl Ellebjerg station, København

Hvornår

Fredag 01 februar 2019 kl 13.15 – 14.30

Deltagere

Kurt Andersen, Inga Hermansen, Finn Sørensen, Allan Bitsch, Peder Orla Jensen,
Kurt Jespersen, Arne Glargaard Hansen, Henning Jørgensen, Jørn Larsen,
Susanne E Nielsen, Anni Christensen, Niels Karup, Jørn Liboriussen,
Erik Lorenzen, Hans Christian Nielsen, Henry Olson, Claus Mosumgaard,
Jørn Rasmussen og Hans Thiim
John L Nielsen deltog som kontaktperson til HI

Dagsorden

1 Valg af dirigent
2 Valg af sekretær
3 Beretning
4 Valg til gymnastikudvalg
Til valget opstiller
- Henry Olson
- Erik Lorenzen
- Peder Orla Jensen
- Niels Karup (afdelingsleder er født medlem)
5 Drøftelse af forløbet af gymnastiksæsonen hidtil
6 Sommerudflugt 2019 og 2020
7 Økonomi
8 Budget for HI-gymnastik
9 Eventuelt
.....................................................................................................................................
Niels (afdelingsleder i HI-gymnastik) bød velkommen til dette års
første ordinære afdelingsmøde som var henlagt til Gl Ellebjerg station, København
…………………………………………………………………………………….
Punkt 1 – Valg af dirigent
Kurt Jespersen blev valgt som dirigent - med stor applaus.
Kurt Jespersen takkede for valget og kunne konstatere at afdelingsmødet var
rettidig indkaldt og i øvrigt med en dagsorden jfr lovene for HI

Debat

Punkt 2 – Valg af sekretær
Henry Olson blev valgt som sekretær (referent) - med stor applaus

./.

Punkt 3 – Beretning
Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd og findes vedlagt som bilag A til dette
referat.
Formanden kommenterede kort den udsendte beretning.
Niels roste især vore to kokkes (Susanne og Anni) indsats på det kulinariske område
ved julefrokosten som også blev afholdt i disse lokaler i Gl Ellebjerg station.
Henry meddelte at han forberedte en artikel om gymnastikforholdene til udsendelse i
bladet Jernbanefritid.

Det blev endnu engang slået fast at SI (Statsbanepersonalets Idrætsforening) er
nedlagt og ikke eksisterer mere.
Gymnstikafdelingen skal ikke være medlem af Jernbanefritd der hovedsagelig skal ses
som en organisation for enkeltpersoner.
John L Nielsen (næstformand i HI og i Jerbanfritid) udtrykte i sit indlæg at
gymnastikafdelingen er åben for alle medlemmer af HI og alle medlemmer af
Jenbanefritid.
Som medlem af HI har alle medlemmer også adgang til en lang række andre sportslige
og kulturelle aktiviteter.
John L Nielsen meddeler Jernbanefritid at SI skal meldes ud af Jernbanefritd.
Punkt 4 – Valg til gymnastikudvalg
De opstillede personer modtog alle valg til udvalget - og godkendt med applaus.
Punkt 5 – Drøftelse af forløbet af gymnastiksæsonen hidtil
Det var svært for vor nye instruktør (Hanne Lipasti) at tilfredsstille vore krav til sin
indsats i starten af sæsonen. Men efterhånden som tiden gik er vi blevet meget glade
og tilfreds med hendes indsats. Vi har også vænnet os til lokale 19 i Svanemøllehallen
med tidligere problemer på det akustiske område og dårlig ventilation. Vor gode skabe
var også meget positivt for vort velbefindene ligesom vor adgang til tredie halvleg
(efterslukning) passede os perfekt.
Altså kun positive forhold som vi oplever det i dag.
HI har været os til stor hjælp.

Punkt 6 – Sommerudflugt 2019 og 2020
Kurt Jespersen og Kurt Andersen har tidligere tilbudt at stå for arrangementet af
sommerudflugten i 2019. Det skal overvejes seriøst om udflugten skal være en
cykeltur eller en gåtur. Vi skal tænke på at vi alle bliver ældre og flere kan ikke mere
cykle. En lang debat og en vejledende afstemning om det ene eller det andet mundede
ikke ud i andet end at disse tanker skal indgå i arrangørernes overvejelser.
Der vil snarest blive udsendt forslag til sommerudflugt i første halvdel af juni i år.
Helst en mandag eller en onsdag.
Ingen tilbød at stå for arrangementet i 2020 - det bør overvejes alvorligt.
Punkt 7 – Økonomi
Vort kontingent består af et medlemskontingent til HI (37 kr pr måned) der beregnes
for perioden 01.04. - 31.03. og et særkontingent til instruktøren der beregnes i forhold
ti antal deltagere der aktivt gør gymnastik (pt 545 kr pr sæson) og beregnes for
perioden 01.01. - 31.12.
Der bliver indført en ny afgift for benyttelse af vort lokale i Svanemøllehallen. 10 kr
pr gang. For os betyder det altså 10 kr x 50 lektioner = 500 kr pr sæson.

./.

Punkt 8 – Budget for HI-gymnstik
Niels har været til budgetmøde i HI og fået godkendt budgettet som vist i bilag B.
Punkt 9 - Eventuelt
Der kan købes en ekstra blå trøje med tryk til 100 kr pr stk. Vi skal dog først sælge
de ekstra trøjer vi allerede er i besiddelse af.
Der kan købes en træningsdragt i samme blå stof vore trøjer til 300 kr pr sæt.
Husk at Gl Ellebjerg station kan lejes af medlemmer også til f eks private sociale
begivenheder - til yderst rimelige priser.
Der udspandt sig en drøftelse af om vil skulle skifte restaurant Leo ud med Svane
Pub til vore sociale arrangementer gettogetherparty samt afsluningsmiddag.

Det blev besluttet at vor afslutningsmiddag i april måned i år skal holdes i Svane
Pub ved Svanemøllen station i stedet for hos Leo. Vil herefter se om dette er ok ellers kan vi flytte tilbage.

Referent: Henry 4 februar 2019

Billedet et taget i lokals 19 i Svanemøllehallen - desværre kun 13 gymnaster

