Referat ordinær generalforsamling i Gadstrup gymnastik forening.
Formanden Hanne Roslyng bød velkommen og anbefalede at der først blev valgt dirigent og referent.
Dagsorden, varsel og offentliggørelse af ordinær generelforsamling, følger vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere
Det blev besluttet at forsamlingen var overskuelig, så vi kunne alle deltage i stemmetælling,

2. Valg af dirigent og referent
Teddy Krongaard, blev dirigent.
Helene-Therese Darré, blev referent

3. Formandens beretning for det forløbne år
Der er kommet 4 nye bestyrelsesmedlemmer til, samt ny på formandsposten, efter Vibeke Larsen gik af,
efter mange års indsats.
Ved den årlige lokalopvisning var der god opbakning for gymnaster mv.
Året 2011 har budt på
•

Arbejde med ny hjemmeside, foreningen er kommet på facebook og vi forsøger at profilere os mere
via elektroniske medier. Hvilket allerede kan mærkes på øget tilbagemeldinger og mail
korrespondance til foreningen.

•

Deltagelse i opvisninger og konkurrencer i løbet af året, her kan nævnes en sølvmedalje ved SM og
DM

•

Intensivt arbejde med at få trænere/hjælpetrænere samt haltider mv. på plads, samtidig med at der
blev igangsat en række nye hold, herunder Yoga, mødregruppe Zumba,

•

Samarbejde med Gadstrup motion om nye hold, her kan nævnes Kettlebells, Cirkelcross. Hvilket alt
sammen har resulteret i at medlemstallet er over 300.

•

Der er afholdt åbent hus, i dejligt vejr og der var mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter.

•

Krocketspillerne har gjort en rigtig god figur i år, og vandt DM for par.

•

Deltagelse i natsport, med deltagelse af vores instruktører

•

At alle springhold har haft mulighed for én månedlig træning på Gunslevholm Idrætsefterskole,
hvilket har været stor succes, både træningsmæssigt såvel som socialt.

•

At der er afsat midler til Haludvidelse i perioden 2015-2017, med bla. nyt springcenter,
motionscenter, og omklædning til fodbold mv.

•

I marts er der opvisning i Roskilde hallerne samt lokal opvisning i Ramsøhallen.

Året 2012 byder på
•

Gadstrup Idrætsforenings fejre r100 års jubilæum i September

•

Pt. er de der ved at blive lagt sidste hånd på sæson 2012/2013, som igen byder på nye hold,
zumbatomic, Zumba, samt Springhold for ynglinge/senior piger.

Formanden takkede herefter for godt samarbejde i det forgangne år, til alle samarbejdspartnere, herunder
øvrige bestyrelse, trænere, hjælpetrænere samt gymnaster. Samt et stort tak for indsatsen, som der bliver
sat meget pris på af gymnasterne mv.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
godkendelse
Medlemsantal et er pt. på 335 gymnaster, en fremgang i år på ca. 90 udøvere
Vi har i år udbudt hold, såsom mor-far/barn i weekend og hverdage, der er indgået samarbejde med
Gadstrup motion om Crossfit og Kettlebell træning. Step for begyndere og øvede. Ikke tilslutning til
ældremotion, samt frafald af træner til Parkour.
Kontingent stigning i 2011 blev fravalgt, hvilket ellers var lagt i budgettet. Hvilket medfører mindre
indtægt end forventet.
Halleje
Udgifter lidt højere end budgetteret, dette skyldes beslutningen om at give alle springhold mulighed for
6 gange træning på Gunslevholm springcenter. Med udgangspunkt i positive tilbagemeldinger, både på
det tekniske og sociale plan, er der afsat penge til yderligere 6 gange springtræning på Gunslevholm for
alle springhold i foreningen i årets budget.
Diverse kontingent
består af udgifter til kontingent hos DGI/DGF/Conventus
Repræsentation
består af udgifter til undervisning i brug af hjemmeside mv.
Annonce og reklamer
udgifter er højere end budgetteret, da bestyrelsen har valgt at reklamere bredere end tidligere år, det er
afsat tilsvarende beløb i årets budget for at øge omtale og reklamere for foreningen

Kursus
udgifter er højere end budgetteret, grundet mange har deltaget i kurser.
Stævne tilskud
består af tilskud til juniorpigernes tur til Italien, sommeren 2012, udgift ligger i 2011, da det er her
beløbet er bevilliget.
Tilgodehavende
GIFG har valgt at låne hallen kr. 50.000 i forbindelse med etablering af bedre tilløb til graven. Der er
aftalt en tilbagebetaling på 4 år.
Skyldige omkostninger
består af bla. endnu ikke afholdte udgifter til omkostningsgodtgørelse (Tlf/vask/broafgift mv)

5. Forelæggelse af budgetforslag for indeværende år til godkendelse
Forudsætning for budgettet, er svagt øget medlemsantal, samt en evt. stigning i kontingentsatsen, fra kr.
400 til 450.
Kontingentet fastsættes ved at gange kontingentsatsen med antal timers undervisning på holdet pr. uge.
Altså hvis satsen på holdet er sat til kr. 380 og holdet træner 7,5 timer om ugen, er kontingentet kr.
2.850, pr. udøver
Voksenhold, vil være dyrere, da der ikke bevilliget tilskud til voksenhold.
Medlemstilskuddet
Er svært at fastsætte præcist, da det beregnes ud fra samlet antal medlemmer.
beløbet til omkostningsgodtgørelse, er samme niveau som 2011
Redskaber, Rep og vedl af redskaber
Der forligger aftale med Teamgym om fordelingen af udgifter til nyanskaffelse og reparationer.
Der er afsat kr. 15.000 til redskabsfond, samt kr. 10.000 til reparationer
Kursus
Der er afsat kr. 20.000 til uddannelse, og forbruges disse ikke overføres de til kursusfonden.





Spørgsmål/kommentarer fra fremmødte;
Hvis det overhovedet kan undgås, bør der ikke forekomme kontingentstigning, og tilvælges dette, bør
det absolut begrænses til et minimum. Bestyrelsen bør ligeledes overveje nødvendigheden af
kontingentstigning, i forhold til indestående/egenkapitalen i foreningen pt. ser ret gunstig ud.
Spørgsmål/kommentarer fra fremmødte;
Det kunne godt mærkes at der ikke er afsat flere midler til redskaber og reparationer i 2011. Og der sker

ikke rigtig noget med reparationer.
Svar; Bo går i dialog med team-gym, og ser om ikke det skaber skred i tingene.




Spørgsmål/kommentarer fra fremmødte;
Er der et mål med, at foreningen har et indestående i banken på knap kr. 300.000,?
Svar fra bestyrelsen; Der hensættes til rebskaber mv. når den nye haludvidelse kommer i 2015.
Spørgsmål/kommentarer fra fremmødte;
Der opfordres til, at det synliggøres/udspecificeres, hvor meget af foreningens indestående der er
øremærket og til hvad. (haludvidelse mv.), samt hvad er målet med hensættelserne.

6. Behandling af indkomne forslag
Reviderede vedtægter
Forslag om tilretning af vedtægter for Gastrup gymnastikforening, blev omdelt og gennemgået.
Vedtægtspunkterne 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 & 14 blev godkendt.
Vedtægtspunkt 13, rettelse ikke godkendt, det vurderes, at den tidligere formulering, omkring åbne
punkter i referater skal bibeholdes.







Spørgsmål/kommentarer fra fremmødte;
punkt 3, det skal sikres at opkrævning af kontingent ligger således at alle har mulighed for at betale og
dermed have stemmeret. Svar fra bestyrelsen; Dette sikres ved at få vores Dankort betaling op og stå til
næste sæson.

Spørgsmål/kommentarer fra fremmødte;
En træner betaler ikke kontingent, og er ikke nødvendigvis tilmeldt et hold, er de stemmeberettiget?
Svar fra bestyrelsen; Ja en træner er stemmeberettiget, de betragtes som i kategorien ” af bestyrelsen
fritaget for kontingentbetaling”

Spørgsmål/kommentarer fra fremmødte;
Hovedforeningen bør gøres opmærksomme på at passus omkring eksklusion af medlem, står der at det
kan kræves afgjort på ordinær generelforsamling, altså kun 1 gang årlig. Det bør overvejes at slette
”ordinær”

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Pia Heskjær & Hanne Roslyng-Stilou, modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Rikke Søder ønsker ikke genvalg,
Pia Heskjær & Hanne Roslyng-Stilou blev genvalgt; Tina Kristensen opstillede som nyt bestyrelsesmedlem og
blev ligeledes valgt.
Suppleant Christina Hedels modtager genvalg. Suppleant Louise Bager modtager ikke genvalg.
Christina Hedels blev genvalgt, Nynne Larsby Friis opstillede som ny suppleant og blev ligeledes valgt.

8. Eventuelt
Musikanlæg
Det er blevet bedre, men er der mulighed for at få aflåst, så ledningerne ikke kan rives ud mv.
Det vurderes at det er den rå behandling, anlægget ikke kan klare, og det vil desværre formentlig ikke blive
løst af afskærmning . Svar; Den umiddelbare løsning er et at medbringe eget kabel hver gang.
Redskabsrum
Der er en række redskaber, som er i stykker og kan fjernes, muligvis den gamle tilløbsbane.
Svar; Bo undersøger salg af tilløbsbane, men den skal nok blive flyttet.
Reparation af hjul
Svar; Bo og HH vil gerne udskifte hjul, og de gør det, så snart de kan afsætte tiden.
Reparation af redskaber
Forslag om udenforstående reparatør gennemgår redskaber 1-2 gange årligt, og vurderer stand og
reparations behov. Svar; Der forligger aftale med Team-Gym om udgiftsfordeling og processen, Bo indleder
dialog med Frank, herefter vurderes igen.
Generelforsamling
For at øge fremmeødet til generalforsamlingen,
Man kunne afholde generalforsamling, samtidig med event i hallen, eks. Foreningens dag.
Man kunne invitere til Brunch, før opvisningen og afholde generalforsamling.

