
  
 
 

Referat 
 

Referat fra Generalforsamling i Gymnastikafdelingen, tirsdag den 9. maj 2017 kl. 19.30 
 

Referent: Pernille Bøgemose 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Valg af dirigent 
Tina bød velkommen. Generalforsamlingen var ikke annonceret i 
LokalNyt, men nævnt i maj udgivelsen.. Den var dog også 
annonceret på facebook, på foreningens hjemmeside og pr. mail 
til alle medlemmer. Forsamlingen besluttede derfor at fortsætte 
generalforsamlingen.   
Der var ikke brug for en dirigent. 
 

Punkt 2. 
 
 
 

Aflæggelse af beretning 
 
Holdstatus 
Gymnastikafdelingen har haft en god sæson igen i år. Vi har haft 
271 medlemmer. Sidste år havde vi 283 medlemmer. 
 
Vi har haft rigtig mange børn på vores hold: 
På ”Mor og barn” holdet har vi haft 12 børn, ”Tumlespring” 41 
børn, ”Spring 1” 36 børn, ”Spring 2” 31 børn. På vores ”D-Girls” 
(dansehold) har der været 10 danseglæde piger. I alt 130 børn. 
Det har gået godt på vores voksenhold. ”M/K holdet” ligger stabilt 
på 22 medlemmer.  Vores hold ”Motion for seniorer” vokser fra 
hvert år. De er nu oppe på 42 medlemmer. Meget flot. 
Zumba startede op i gymnastiksalen, men måtte hurtigt flytte  over 
i hallen, da der var så mange. Der har i alt været 38 tilmeldte på 
dette hold. 
”GYMFIT” har der i alt haft 14 tilmeldte. 
Der har været 11 hjælpetrænere, 9 instruktører og 5 
bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelse 
Da vi fik 5 nye bestyrelsesmedlemmer ind sidste år, har jeg brugt 
sæsonen på at sætte de nye ind de opgaver, som skal håndteres i 
gymnastikken. Opgaverne er blevet fordelt mellem medlemmerne. 
Nu er det op til den nye bestyrelse, hvordan de vil køre 
gymnastikken videre. 
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Instruktører/hjælpetrænere stopper 
Vi har desværre en del, som stopper i denne her sæson. 8 
hjælpetrænere/instruktør på børneholdene; Caroline, Lærke, 
Sofie, Ester, Naja, Mette M, Emilie, Tina J. Der er lidt trist, at vi 
ikke rigtigt kan holde på dem. 
Opvisningen 
Gymnastikafdelingens forårsopvisning blev afholdt den 23. april. 
Det var en god dag. Vi havde besøg af 213 betalende gæster 
(sidste år 243 gæster) og med alle børnene har der været omkring 
300 mennesker. Der var mange forældre, som havde sponseret 
kage til vores opvisning, som blev solgt sammen med kaffe og 
sodavand. Tusind tak for det. 
Der blev givet 8 5års medaljer og 1 10års medalje og 
Fighterpokalen blev givet til Kateryna Bandrivska fra ”Spring 2”. Et 
kæmpe tillykke til dem alle. 
Vi havde et flot program med 2 gæstehold. 
En stor tak skal der lyde til alle instruktører, hjælpetræner og 
gymnaster, som gjorde denne opvisning til en dejlig oplevelse.  
 
 
Formand stopper 
Jeg stopper som formand. Jeg synes, at tiden nu er at give roret 
videre til en anden. Det har været nogle gode men også 
udfordringer år. Men jeg synes, at det har været fantastisk at være 
med i, og vil anbefale det til andre - det giver så meget glæde. Jeg 
vil sige tusind for et godt samarbejde med instruktører og 
hjælpetrænere, bestyrelse og medlemmer. Jeg føler mig tryg ved 
at give det videre til den nye bestyrelse. Jeg ønsker jer held og 
lykke fremover. 
Jeg bliver i Hovedbestyrelsen og skal muligvis overtage 
hovedkasserer jobbet efter Elisa, med mindre der er andre som 
gerne vil. 
 

Tina Folkmann 

Punkt 3. Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige 
forhold 
Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige forhold 
for sæson 2016-2017: 
 
Indtægter: 
 
I år har vi fået 119.925,- kr. ind på kontingenter, hvor der er 
budgetteret med 100.000,00 kr. 
Vi havde sidste år en indtægt på 123.000,- kr. 
 
Vores aktivitetstilskud er på 23.616,- kr. og i alt en indtægt på 
143.541,- kr. Vi havde en indtægt sidste år på 139.084,-kr. 
 
Antal medlemmer er 271, hvor vi sidste år havde 283 medlemmer. 
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Udgifter 
 
Trænerpleje 
Vi har haft en udgift på trænerpleje på 59.465,75,-kr., hvor vi 
sidste år havde en udgift på 73.811,84,-kr. 
 
Halleje 
Vi har haft en udgift på hallejen på 28.427,55 kr., hvor der er 
blevet budgetteret med 24.000 kr.  
Stigningen skyldes formentlig flytningen af Zumba fra 
gymnastiksalen til Kulsviergården.  
 
Møder og gaver 
Der er blevet brugt 2.665,25kr. på denne post, hvor der sidste år 
blev brugt 4.478.35 kr. 
 
Administration 
Der er brugt for 1.551,75 kr. på denne post, hvor der sidste år er 
brugt for 1.471,89 kr. 
Pengene er brugt til Conventus/it. 
 
Kontingent og abonnement 
Der er blevet brugt 2.698,04,- kr., hvor der sidste år er blevet 
brugt 2.615,00 kr. 
Det er kontingent til DGI, Zumba og GYM Danmark. 
 
Forplejning til holdene i forbindelse med juleafslutning 
Der blev i år brugt 2.817,93 kr. på denne post. 
 
Kurser 
Der er afholdt kurser for 25.865,00 kr. 
 
Rekvisitter/indkøb 
Der er i år blevet brugt for 2.395,85 kr. på denne post. 
 
Der er ikke indkøbt ønskede vippebrætter pga. indførelsen af 
”udgiftsstop”. 
 
Nedenstående ikke kommet med i regnskabet, da det lukkede pr. 
31/3-17, og opvisningen lå i år 23/4. 
 
Gymnastikopvisning 
Der har været en indtægt på  461,02 kr. i år på opvisningen. 
 
Indtægten på indgangen var  6.390,00 kr. Der var  213 betalende 
gæster. Der var 170 gæster sidste år. 
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Resultat 2016/2017 
Vi har et overskud på 22.520,90 kr. 
 
Stor tak til alle instruktører, hjælpertrænere for et flot arbejde. 
 

Punkt 4. 
 
 

Indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogen forslag. 

Punkt 5. 
 

Valg af udvalgsmedlemmer 
Tina Folkmann stiller ikke op til genvalg. 
 Mette Zeiner blev genvalgt. 
 
Helle Nielsen er trådt ud af bestyrelsen. 
 
Udvalget består nu af: 
Linda Lyng Madsen 
Christina Jensen 
Pernille Bøgemose 
Lise Lausten Frederiksen 
Mette Zeiner 
Pia Høyer 
 
Bestyrelsen konstitueres på møde primo juni. 
 

Punkt 6. 
 
 
 

Eventuelt 
Det oplyses, at der stadig er problemer vedr. træningen på skolen. 
Især omklædningsrummene fremstår ufremkommelige og 
garderobepladser er fjernet. Instruktører er ofte nødt til at bruge 
tid på rengøring inden træningen. 
Forholdene undersøges nærmere og et dialogmøde med 
kontaktpersoner fra Skolen/HFO/Klub planlægges. 
Oprydningsmøde med instruktører og kontaktpersoner 
planlægges inden sæsonstart. 
 
Der efterspørges at der som tidligere kan hentes et antal af Lokalt 
Nyt ved hver ny udgivelse, af de medlemmer, som er bosat 
udenfor sognet. Forespørgslen tages videre til Lokalråd og 
Hovedbestyrelse. 
 

 

Dato: 10. maj 2017 
 
Pernille Bøgemose 
 


