Referat af generalforsamling i Gadstrup Gymnastikforening
Søndag d. 1. marts 2015

Formanden bød velkommen.
1.

Valg af stemmetællere
Hanne og Pia blev valgt til stemmetællere, idet de ikke var på valg i år.

2.

Valg af dirigent og referent
− Lars Ellekær blev valg som dirigent og Tina Volsgaard som referent. Lars
startede med at konstaterer at generalforsamlingen var rettidig og rigtig
indkaldt.

3.

Formandens beretning for det forløbne år
GIFG – formandens beretning.
2014 var et år præget af god aktivitet. Ud over mange træningstimer og sædvanlige
deltagelse i opvisninger og konkurrencer skal beretningen særligt omhandle følgende:
I januar måned 2014 fik Bo Schytte meget fortjent Forum Advokaters lederpris, som
blev uddelt ved Roskilde Idrætsunions årlige Idrætsfest. At have en træner som Bo
er et kæmpeaktiv for foreningen, og han yder en uvurderlig indsats, som vi ikke kan
rose nok. Derfor var det også til vores meget store glæde, at valget faldt på Bo.
Modtageren af lederprisen kunne ganske enkelt ikke være mere velvalgt.
Gunslevholm-træningerne har vi holdt fast i, og det vil vi også gøre fremover, selv om
det ikke er billigt at leje træningstid i et udenbys springcenter. Træningerne på
Falster giver dels vores gymnaster bedre faciliteter at træne i, og har dels stor social
betydning for fællesskabet internt og på tværs af holdene.
I juni måned afholdt circlecross-trænerne for første gang Gadstrup Games, og der er
her skabt basis for en tilbagevendende tradition. En god flok voksne fra Gadstrup og
blandt andet venskabsklubberne Ejby og Solrød mødtes for at konkurrere i
circlecross. Hallen emmende af aktivitet hele dagen, og der blev dystet på livet løs,
indtil hele arrangementet blev afsluttet med en hyggelig aftenfest. Allerede på selve
dagen blev datoen for næste års Games efterspurgt, og bedre evaluering fås vel
egentlig ikke.

Circlecross som aktivitet fortsætter den fine udvikling fra tidligere år. Stadig flere
deltager på holdene, og trænerne er eminente til at udvikle sig, integrere nye
medlemmer på holdene og finde på nyt. Som forening er vi meget privilegerede med så
gode og initiativrige trænere; de arbejder fantastisk konstruktivt og innovativt og
sætter sig dermed på landkortet med et af de bedste circlecross-tilbud i
foreningsregi i Danmark. Visionen er i al beskedenhed at være de bedste, hvilket vi
som bestyrelse i samarbejde med Gadstrup Motion forsøger at bakke op om. I den
forbindelse har de to foreninger i løbet af efteråret gennemgået samarbejdet og
udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der går på at fastlægge rammerne og understøtte
aktiviteterne bedst muligt.
I juli måned rejste juniorpigerne sammen med Juliane og Bo til Island på en god uges
træningslejr, der bød på træning i et lækkert teamgym springcenter og masser af
sightseeing. Ikke mindst det sociale udbytte af sådan en tur er stort, og pigerne
vendte hjem med oplevelser og masser af engagement i bagagen.
I efteråret 2014 måtte vi desværre konstatere, at Roskilde Kommune endnu engang
udskød udvidelsen af Ramsøhallen til fordel for andre anlægsprojekter i kommunen.
Det var mildest talt en stor skuffelse for Ramsøhallen og afdelingerne i GIF, at
udbygningen af Ramsøhallen udskydes, da behovet for bedre halfaciliteter og mere
træningstid stadig er presserende. Kommunalbestyrelsens beslutning betyder, at
idéer til nye aktiviteter og mere træningstid til de mange idrætsaktive i lokalområdet
ikke kan imødekommes foreløbig. Heldigvis er der fortsat stærk lokal opbakning til
udvidelsesplanerne, og opgaven går nu på at sikre, at gode kræfter også fremadrettet
arbejder på at skabe bedre vilkår for en meget idrætsglad lokalbefolkning. Planerne
er udskudt, men på ingen måde skrinlagt.
De dygtige krocketspillere Hans Kristian Olesen og Joan Semberg kvalificerede sig
traditionen tro til Landsmesterskaberne for par, der blev afholdt i efteråret 2014,
dog uden at tage medalje med hjem denne gang – men de andre skal jo også have lov.
Ved DM i kettlebell i oktober måned gjorde 3 aktive en særlig god figur: Maria Ihle
Sørensen blev Danmarksmester, Lars Nørredal vandt sølv og Anders Grann vandt sølv
og bronze. Tillykke til alle tre.
I januar måned 2015 har instruktørerne for første gang afholdt Beginner’s Cup i
kettlebell som bare et af tre steder i Danmark, og det var igen et velplanlagt og godt
gennemført arrangement. Fremadrettet arbejdes der blandt andet mod at få
afviklingen af DM trukket til Gadstrup og at få sendt deltagere til VM.

Mellem jul og nytår afholdt vi som noget nyt en familietræning, hvor godt 80 børn,
unge og forældre mødtes i Ramsøhallen til 3 timers aktivitet. De yngste deltagere var
knap 2 år, de ældste beskrives bedst som seniorer, og fælles var, at alle havde nogle
gode timer med forskellige former for gymnastik. Igen må vi roses instruktørerne for
deres gode idéer og engagement. Det var et rigtig fint arrangement, som bestemt
fortjener gentagelse.
I skrivende stund arbejdes med at afslutte projektet ”Idræt for alle”, hvor
slutresultatet er udarbejdelse af en drejebog, som skal gøres offentligt tilgængelig.
Drejebogen beskriver, hvordan man som gymnastikforening – eller idrætsforening –
bedst integrerer synshandicappede og svagtseende i det almindelige foreningsliv. En
integration, der selvsagt kan give stort udbytte for alle involverede parter. Vores håb
er, at drejebogen kan være med til at italesætte noget af den frygt, der kan opstå,
når man møder mennesker med andre forudsætninger end en selv. Gennem drejebogen
håber vi at kunne medvirke til at øge rummeligheden og forståelsen for vores
medmennesker, og at endnu flere kan få glæde af de mange positive oplevelser og gode
sociale relationer, man har mulighed for at få gennem gymnastikken.
Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle instruktører, hjælpeinstruktører,
gymnaster, sponsorer og øvrige samarbejdsparter for gode input og fint samarbejde i
det forløbne år. Ingen nævnt, ingen glemt.

Der var ikke nogen spørgsmål og beretningen blev godkendt
4.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Foreningen er en forholdsvis sund forening, og trods lidt mindre medlemmer, er
året kommet ud med et overskud. Omkostningerne til stævner har været det
samme trods nedgangen i medlemmer. Trods lidt mere annoncering er
medlemstallet stadig lidt under forventet. Vi har en god egenkapital, som vi har
haft afsat til haludvidelsen. Hanne supplerede omkring den ny konstruktion af
hallen, hvilket gør at noget af det vi har haft afsat til haludvidelsen nu kan
bruges til andre ting evt. redskaber. Regnskabet blev godkendt.

5.

Forelæggelse af budgetforslag for indeværende år til godkendelse
Vi er optimistiske og håber på at medlemstallet kommer op igen, til gengæld
ved vi at tilskud fra kommunen er sat ned. Omkostningsgodtgørelsen vil stige.
Vi vil overveje om annoncering giver nok udbytte, men der er afsat til det. I
budgettet er der ikke sat store beløb af til redskaber. Der blev stillet
spørgsmål om halleje ville stige i forbindelse med Gunslevholm, men vi håber at
kunne få samme aftale som i år. Transporten er lang, men det er pt. det

billigste sted. Arrangement blev rost og børnene syntes det er godt. Budgettet
blev godkendt.
6.

Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppelanter
• 2 bestyrelsesmedlemmer (Tina Volsgaard ønsker genvalg og blev valgt,
Helle Vestergaard ønsker ikke genvalg, i stedet blev Mette Rehl valgt)
• 2 suppleanter (Heidi Holmkvist og Juliane Trier ønsker genvalg – begge
blev valgt)
• Revisor (Eva Frostholm ønsker genvalg og blev valgt)

8.

Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål omkring det store aldersspring på minipigerne, de
størst kunne godt bruge lidt flere udfordringer, og det blev drøftet om de evt.
kunne være med hos juniorpigerne til nogle prøve træninger, juniorpigernes
konkurrencer skal dog lige overstås først. På 5-6 år har der måske været
nogen, som har været lidt for små, idet de største så har savnet lidt
udfordringer. Der skal kigges på årgangene og evt. kunne der sidst på sæsonen
laves nogle overgange mellem holdene.
Hanne takkede for et godt møde.

