Referat af generalforsamling i GIFG
d. 19/3 2014

1. Tina Volsgaard vælges som stemmetæller
2. Lars Ellekjær er dirrigent og erklærer generalforsamlingen for lovlig. Heidi
Holmkvist er referent.
3. Formand Hanne Roslyng-Stilou beretter om det forløbne år.
4. Kasserer Pia Heskjær fortæller om indtægterne i regnskabet, at de er steget
lidt, da man har haft en lille tilgang af medlemmer samt at kontingent
opkrævningen er større, da medlemmerne også får en t-shirt.
Om udgifterne fortæller Pia at, omkostningsgodtgørelsen er faldet lidt, dog
har alle trænere og hjælpetrænere fået en træningsdragt, dækket af
sponsorer. Sponsorer har også hjulpet ved indkøb af redskaber.
Status er, at der er lidt færre penge end sidste år. Der står dog penge i en
redskabsfond til haludvidelsen samt penge i en kursusfond. Skyldige
omkostninger udgør bl.a. omkostningsgodtgørelse, køb af redskaber og evt.
halleje til Roskilde kommune.
Efter fremlæggelsen af regnskabet blev det godkendt.
5. Budgetforslag for 2014 blev fremlagt. Her skal nævnes at:
• Der er beregnet et stigende medlemstal og som følge deraf mere kontingent
indtægt.
• Det tænkes at Roskilde ikke yder så meget i medlemstilskud fremover.
• Der vil være øgede udgifter til halleje pga. flere hold og flere træningstider
for de enkelte hold.
Budgetforslag for 2014 blev herefter godkendt.
6. Ingen indkomne forslag
7. Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter på valg blev genvalgt. Eva
Frostholm stillede op til den ledige post som revisor og blev valgt. Tillykke til
alle.
8. Evt:
• Foreningen har lavet en aftale med SportsMaster. Opretter man sig som
medlem i deres kundeklub, optjener man bonus til foreningen. Der vil også være
fordele for medlemmet selv. Ordningen er endnu ikke helt på plads og derfor
ikke meldt ud til medlemmerne endnu.
• Der spørges ind til nye tiltag i foreningen næste sæson. Der savnes noget
rytmetræning, dans, MGP, hip hop mv. Bestyrelsen vil arbejde videre med
dette.
• I forhold til den kommende haludvidelse: Pengene, der er afsat til hallen følger
ikke Team Gym og bygning af sprincenter i Roskilde. Kommunen har bekræftet
at pengene er til Ramsøhallen. Der er ansøgt om flere penge til udvidelsen, da
ønskerne fra brugerne har ændret sig.

•

•

Der udtrykkes utilfredshed med at Zumba kids er blevet aflyst fire gange
denne sæson. Bestyrelsen vil høre Ane, som er træner, om hun kan strække
sæsonen lidt længere som kompensation.
Herefter er der en generel snak om hvor meget hal tid foreningen råder over,
og hvilke muligheder det vil give når foreningen kan få mere tid.

Dirrigent Lars Ellekjær takker for god ro og orden og formand Hanne RoslyngStilou takker for fremmødet.

