Ordinaer generalforsamling Gadstrup Gymnastik Forening tirsdag d. 10 marts 2010 kl. 19 i Klublokalet i
Rams0hallen
Dagsorden ifolge vedtaegterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetaellere
Formandens beretning for det forl0bne ar
Forelaeggelse af det reviderede regnskab for det forl0bne ar til godkendelse
Forelaeggelse fa budgetforslag for indevaerende ar til godkendelse
Behandling af indkomne forslag (forslag, der 0nskes behandlet, ska I vaere indsendt til formanden
for bestyrelsen
@
(kontakt gift.dk) senest 2 uger f0r generalforsamlingens afholdelse - dvs. senest
d. 25. februar 2020)
7. Valg af:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer (pa valg Tina M0ller Landevaern S0rensen, Pia Heskjaer og
Hanne Roslyng-Stilou - alle er villige til genvalg).
b. 2 Suppleanter (Pa valg er Helene Dam� og Jacob Wenzell - begge villige til genvalg)
c. 1 revisor (pa valg Eva Frostholm -villig til genvalg)
8. Evt.

1. John Nielsen valgt til dirigent og Gry Haugaard Svendsen valgt til referent. M0det indkaldt rettidigt jf.
vedtaegterne
2. Gry Svendsen og Kenneth Liseth Hansen valgt til stemmetaellere. Der bliver ikke behov for
stemmetaeller.
3. Formandens beretning - se bilag 1. Godkendt uden kommentarer
4. Regnskabet blev gennemgaet og gav ikke anledning til sp0rgsmal. En enkelt kommentar til
forsikringspraemien i forhold til om der var unders0gt alternativer pa markedet. Regnskabet blev
godkendt.
5. Budgettet for 2020 blev fremlagt og gav ikke anledning til sp0rgsmal og blev herefter godkendt.
6. Der er ikke indkommet nogle forslag
7.

a. Tina M0ller Landevaern S0rensen, Pia Heskjaer og Hanne Roslyng-Stilou blev genvalgt.
b. Helene Dam� og Jacob Wenzell blev genvalgt.
c. Revisor Eva Frostholm blev genvalgt.

8. Danseholdet - et start 0nske at der kommer flere pa holdet. Vi har en fantastisk danseinstrukt0r, sa
hvad vii vi g0re for at fa promoveret holdet. Det kunne vaere fedt at fa dem frem i lyset til div.
Opvisninger. Holdet bliver formentlig lukket ned til naeste saeson, da det pa trods af en ihaerdig indsats
for at g0re opmaerksom pa det, stadig ikke har kunne tiltraekke nok deltagere og derfor giver det
desva2rre for start et underskud.

