Referat af mødet 19. december 2012.

Til stede: Bo, Flemming, Betina, Trine, Rikke, Jette og Marianne.
Afbud: Sarah.
Referat: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden.
Ok.
2. Godkendelse af referat.
Ingen kommentarer.
3. Budget
Diskussion omkring budget til sommercamp. Prisen er næsten ens for Fanø og Skovbakken,
hvis vi skal betale kr. 135,- pr. person pr. nat, men Malene mener vi kan få det billigere.
Vi aftalte at Rikke forfatter en forespørgsel til de klubber, som vi ser og som vi ved deltager på
lejrene. Trine rundsender, da hun har mailadresser.
Månedslisterne fra Karin har fået nyt udseende og det giver mange spørgsmål. Vi kan ikke
overskue listerne og se om vi har overskud eller underskud i år. Hvis vi har overskud, vil vi
gerne have lov til at overføre til 2013, da der er lavet en budgetfejl i forbindelse med
sommercamps. Rikke skriver til Jan Donde med forespørgsel.
4. Startpakker
Sarah var ikke med til mødet, så der var ikke meget til punktet. Sarah har fået talt med Lone
Pultz.
5. WC 2013.
Ikke meget nyt.
6. Projekter 2012
Budgetlægningsprocedurer (Rikke):
Rikke sender mail alle udvalg om procedure i forbindelse med brug af Tramp/Tumb midler.
Kontakt til klubber:
Betina har forgæves forsøgt at få fat i Torben Czepluch for at få hjælp. Marianne taler med
Torben efter jul. (Har talt med Torben den 8. januar. Torben lovede at kontakte Betina).
7. Projekter 2013
Gymnastikportalen:
Alle skal inden mødet 7. februar 2013 have forsøgt at logge på og kigge på portalen, for at se
hvad vi kan bruge den til. Punktet kommer på mødet 7. februar.
Internationalt dommerkursus:
Indbydelsen bliver udsendt i disse dage.
8. Næste møder
Mandag den 14. januar 2012 – Skypemøde kl. 20:30 – mødet er kun til at afgøre hvor
sommercamp skal afholdes + eventuelt.
Torsdag den 7. februar 2013 – Skypemøde kl. 20:30

Budgetmøde (for de interesserede): Torsdag den 21. marts kl. 18:00 hos Rikke
9. Nyt fra de enkelte udvalg.
Tres:
Svar på forespørgsel omkring WAGG sendes snarest.
Øvrige udvalg:
Intet.
10. Eventuelt.
Intet.

