
Referat af bestyrelsesmøde 13. januar 2021 
 
 
 

1) Information fra administration og formand 
 
Formand: 
- Siden sidst – Peter, Thomas og Rasmus møde med borgmesteren i Rødovre kommune. 

Vi har et politisk bagland i kommunen, som er meget interesseret i at få flere til at 
dyrke idræt i Rødovre. Godt afsæt.  

- Møde med folkeoplysningsudvalget udskudt til d. 2. februar.  
- Mobilt bevægelsesprojekt skal der findes en styregruppe til.  

Thomas, Mille, Tine, Rikke og Rasmus vil gerne deltage, og vil gerne samarbejde med 
nogle trænere i foreningen. Hvordan skal vi starte dette projekt op, hvordan skal det 
bruges, og hvad vil vi som forening med dette projekt? Styregruppen afholder et møde 
i slutningen af februar.  
PE-redskaber er pt. ikke særligt aktive, men vi afventer svar på, om de vil komme med 
en mulig måde, hvorpå vi kan samarbejde tættere end at vi bare køber redskaber af 
dem.  
 

 
 
Administration: 
- Vi har opsagt samarbejdet omkring løn med vores revisor (Dorte Viborg).  

Dette kommer vi nærmere ind på i ”Rundt om bordet”.  
 

- Der er bestilt kontingent t-shirts og julegaver igennem Sportmaster, men lige nu er 
intet sikkert, og vi kan ikke vide, hvornår vi kan modtage disse ting grundet corona.  
Mille opdateres løbende af Sportmaster.  
 

- Der har været en del mails angående kontingent retur efter kontingent opkrævning 4. 
januar. Mange har også spurgt, om det er muligt at sætte medlemsskabet på pause.  
Jeg har været i kontakt med et par trænerteams, da nogle medlemmer har skrevet, at 
de ikke får nogen form for træning.  

 
- Thomas og Mille har snakket, om at lave en form for undervisning for hele foreningen.  

GIF (Gladsaxe Gymnastikforening) gør noget ala det samme. Mille har været i dialog 
med GIF, og de udbyder ikke online træning til hvert enkelt hold i foreningen – heller 
ikke konkurrencehold. De har lavet et program med forskellige træninger, som 
medlemmerne har mulighed for at deltage i. Træningen foregår over Zoom.  
Derudover har de forskellige videoer til, hvordan du kan øve forskellige gymnastikske 
øvelser.  
Vores dygtige træner Camilla Hofman Hansen har lavet Facebookgruppen 
”Gymnastikfællesskab – ROG”, hvor hun filmer og uploader videoer af forskellige 
sekvenser, sanglege, gymnastikøvelser. De fleste øvelser er pt. filmet til at aktivere de 



små gymnaster i ROG og Forældre/barn hold.  
Jeg har snakket med Simon Hemmingsen, om han kan have lyst til at lave nogle små 
styrkeprogrammer, som vi også kan udbyde vores medlemmer. Det vil han gerne.  
Mille arbejder på, om vi skal oprette en YouTube konto, hvor foreningen kan uploade 
videoer, eller om vi skal køre videre på denne Facebook, som Camilla Hofman Hansen 
har oprettet.  
Denne form for træning skulle gerne komme op og køre allerede i næste uge (uge 3).  
 

- Mille har indberettet kommunen om diverse tilskud, og er i gang med at søge om 
tilskud igennem DIF & DGI´s coronahjælpepuljer for julegymnastikskole, julefest og 
jule/nytårs arrangementer, som skulle havde været afholdt i denne periode, hvor det 
ikke har været muligt.  

 
 

- Mille sidder også med CFR medlemsindberetningen i denne periode i samarbejde med 
Peter.  

 
 

2) Rundt om bordet 
 

- Rasmus – Politisk udvalg. Team Rødovre – hvilke foreninger/eliteudøvere, der skal have 
penge igennem denne pulje.  
Elite begrebet er helt i vejret her i kommunen, så det ville være dejligt, hvis det blev lidt 
bredere, så det ikke kun er ishockey og boksning.  
 

- Mille og Peter – redskabsudvalg. Pt. ingen midler at søge igennem kommunen til 
redskaber, da alle pengene er brugt i 2020.  
Trænerrekruttering. Mille er stille og roligt begyndt at spørge rundt omkring, og det ser 
lovende ud lige pt. men det laves en plan for en trænerrekruttering i løbet af 
februar/marts.  
 

- Tine/Josephine – intet nyt på træneruddannelse. Tine og Josephine vil gerne kigge på, 
om der er relevante online kurser for vores instruktører. 
Vi skal bygge videre på de helt unge trænere. Fra minihjælper til hjælpetræner til 
træner. De kommer med et udkast til både interne og eksterne kurser.  
 

- Thomas Marconi – Sportmaster aftale. Vi skal ud af det omkring, at Mille skal være 
mellemmand i forhold til bestillinger og udlevering af varer.  
Vi kan få kick-back på alt igennem Sportify. Thomas holder kontakten ved lige.  
 

- Lone – revisor og DGI kontorhænder. Lone har opsagt Dorte på en rigtig fin måde, så 
hun ikke længere skal lave løn for ROG. DGI kontorhænder overtager denne opgave 
allerede her i januar. Dorte laver stadig regnskabet færdigt for dette år.  
 

 



- Rasmus og Lone - Fundsansøgninger. Har ikke det store lige pt. Rasmus har et gang i 
noget, men ikke noget klar.  

 
- Lars – sponsor. Det er ikke det bedste tidspunkt at kunne lave aftaler med sponsorer. 

Her taler vi bl.a. om Bamboosa.  
 
- Rikke – TeamGym. DK har trukket sig som værter for EM. Nu har DK har valgt at trække 

sine landhold, så selvom der kan muligvis bliver afholdt et EM i april, så stiller DK ikke 
op. GymDanmark har valgt at landholdene trækker sig, da de ikke har de ordentlige 
muligheder for at kunne træne op til dette mesterskab.  
Alle konkurrencer i marts er aflyst. Og GymDanmark har meldt ud at konkurrencerne i 
april og maj kun afvikles, hvis man d. 1. april må samles 50 personer.  
Rikke håber, at vi i juni kan afholde noget intern konkurrence i foreningen, men vi må 
se tiden an.  

 
 

 
3) Økonomi 

Økonomien ser fin ud. Der bliver betalt kontingent på trods af hele situationen. 
Likviditeten: samlet 2,4 mio. i banken lige pt.  

 
 

4) Covid-19 (hvordan klarer vi os igennem vinteren) 
Nogle medlemmer har selvfølgelig spurgt, om de kan sætte deres medlemskab på pause, 
eller få kontingent retur. Vi har ansatte trænere på en fast månedlig løn.  
I kontrakten står der, at hvis vi ikke kan træne i hallen, så skal der udbydes virtuel træning i 
form af træningsprogrammer eller kører online træning.  
Mille er i gang med projektet om at vi skal have filmet en masse videoer af gymnastiske 
øvelser. Det kan være sekvenser af smidighed, styrke, dans osv.  
Disse skal fremgå af hjemmesiden, så både vores medlemmer og andre kan få adgang til 
disse videoer. På denne måde kan vi også promovere vores forening, hvis andre udefra 
deltager.  
Vi skal sikre os, at alle i ROG har mulighed for at deltage i en form for træning i ROG.  
Mille knokler på med denne opgave, så vi kan komme i gang hurtigt!  
 
Thomas Bak sender en mail ud til alle medlemmer i ROG, hvor der er fokus på de 
nuværende restriktioner.  
 

 
Hvad gør vi med de medlemmer, som vil have deres kontingent retur? 
Mille sender en standard mail, hvor det forklares, at kontingentet bl.a. dækker over et 
medlemskab i foreningen, hvis nogen henvender sig.  
 



Tine spørger, om vi ikke skal lave et skriv til Rødovre Lokal Nyt, hvor vi fortæller om, at vi 
holder foreningslivet i gang. God idé, når vi har fået sat hjemmesiden op, så vi kan vise, 
hvad vi udbyder.  
 
Thomas Bak vil gerne sætte et online trænermøde op, så vi kan tage en snak med vores 
instruktører, hvordan vi forholder os til træningen i denne periode.  
 

 
 

5) Forårsopvisning 2021 
Den helt almindelige Forårsopvisning, som vi kender den aflyses.  
Det ser næsten umuligt ud, at vores hold kan nå at få filmet noget sammen, hvis vi skal lave 
forårsopvisningen som video.  
 
Vi kan evt. klippe noget sammen, så vi kan lave en lidt anderledes forårsopvisning.  
F.eks. formandens tale, små sekvenser som fællesdans, små videoer af medlemmer, som 
laver gymnastik hjemme.  
 
Udvalg for forårsopvisning 2021:  
- Rikke 
- Thomas Bak 
- Tine 
- Altid Mille J  

 
 
 

6) Eventuelt 
- Thomas Marconi tager en snak med avisen, når vi har lidt på plads mht. virtuel træning.  


