Referat af generalforsamling
Onsdag d. 27. oktober 2010 kl. 19.30 i lokale 2000
Dagsorden
a) Velkomst
Formanden Janne Friis Bitsch-Lavridsen bød velkommen og var glad for, at mange var mødt op, vi var
17.
1. Valg af dirigent
Henrik Hasselstrøm er valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamling er lovligt indkaldt.
Indkaldelse var på hjemmesiden d. 6. oktober 2010.
2. Valg af 2 stemmetællere
Nina Gadgaard og Kirsten Olsen er valgt som stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretning
Janne Friis Bitsch-Lavridsen aflagde sin beretning:
Sæsonen 09/10 var Jannes andet år som formand og det har været endnu et spændende år, hvor vi
igen slog medlemsrekord og hvor vi kom på landkortet med nomineringer.
Vi levede op til vores ambition om at komme i gang med programmet tidligere end før - men alligevel
faldt de sidste ting først på plads i 11. time, så måske er det bare sådan det er !
Vi havde flere nye hold i år og samtidig flere nye instruktører.
o Ekstra seniorhold, der er mange ældre i byen og de vil alle gå hos Gitte.
o Nybegynder Spring, hvor Betina Skov var instruktør.
o Ropeskipping, som Trine S havde sammen med Betina Skov.
o Efterfødselsgymnastik, hvor vi fik Maja Rask som underviser, dog måtte Maja springe fra.
o Klassisk Ballet, hvor Maria Adamopolous underviste
o Et ekstra mor/far barn i Slagslunde, med Mie Johnsen. Mie måtte dog springe fra midt i
sæsonen, der sprang Sara og Marina til og overtog hendes hold. Så det var stærkt at se
viljen til at det skulle lykkes.
o Et ekstra Handicap hold med Ninna Børrild
o Cirkeltræning i samarbejde med Tri, Anja Krüger underviser
o Spinning, som gjorde at folk kunne melde sig til spinning via GG hos Tri
Så det var en sæson med mange nye hold og ansigter, så der er ikke noget at sige til, at vi slog rekord
på medlemstallet. Det har vi så allerede slået igen i 10/11 sæsonen.
Tilmeldingen til 09/10 sæsonen gik bedre end året før, vores to web mastere var forberedt på, hvad der
kunne gå ned, så da det skete, var de hurtigt oppe og køre igen. I løbet af de første 9 min havde vi fået
de første 300 tilmeldinger.

09/10 var også sæsonen, hvor vi forsøgte os med Foreningspakken i forbindelse med tilmeldingen og
giro kort. Det var noget nemmere ikke at skrive det hele i hånden, men der var stadig plads til mange
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forbedringer i programmet. Derfor blev sæsonen også det sidste år vi brugte dette system. Vi skiftede
umiddelbart før opstart af 10/11 sæsonen med Klubmodul i stedet.

Sæsonen blev også brugt tiI at arbejde videre på vores beslutning om at Ganløse Gymnastik skal være
en sund forening. Juleafslutningen blev på alle børnehold igen fejret med juice, frugt og lidt pebernødder.
Og derudover havde vi endnu større succes til opvisningen, hvor vi havde købt endnu flere sunde varer
ind og solgte endnu mere end første år.

Vi startede op på en ny tradition, en Familiedag. Her kunne medlemmer tage hele familien med ned i
hallen og kæmpe mod alle de andre familier. Det var en fantastisk dag med ca. 100 deltagere, så vi
gentager succesen i 10/11 og håber på endnu flere deltagere.

Siden Ganløse Gymnastik blev stiftet i 1998 har vi "lånt" den gamle fane, der var i Ganløse Gymnastik og
Idrætsforening. Det besluttede vi, at der skulle laves om på, så vi ansøgte Danmarkssamfundet om en ny
fane og vi fik den bevilget. Til opvisningen kunne vi derfor stille med vores helt egen fane - dog kun til
låns. For det var først ved den officielle overrækkelse på Valdemarsdag, at vi fik den helt rigtigt. En
fantastisk oplevelse, så vi håber flere vil deltage i næste år.

Som nævnt i indledningen, var det også sæsonen, hvor vi virkelig kom på landkortet. For det første fik vi
tildelt Egedal Kommune´s Handicap Idrætspris på 2.500,-. Men derudover blev vi indstillet til
Kulturministeriets pris på 75.000,-, hvilken vi dog desværre ikke vandt. Men flot at vi blev taget i
betragtning.

Henrik, Bjarne og Christina har valgt at stoppe deres arbejde i bestyrelsen. Vi takker for deres kæmpe
indsats.

Til sidst en stor tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Håber at det bliver lige så
godt i tiden frem. Der er i alle tilfælde nok at tage fat på. For vi kan altid gøre det lidt bedre.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Trine Stengade fremlagde regnskabet for sæson 2009-2010.
Regnskabet er revideret af revisor Kirsten Olsen og har inden generalforsamling været tilgængeligt på
hjemmesiden.
Der har i året været en stigning i kontingentindtægter som følge af stigning i medlemstal.
Der har været lavere udgifter til lønninger da flere instruktører har fået løn i form af skattefri
godtgørelse.
Der er brugt færre penge end forventet på opvisning og arrangementer. Dette skyldes bl.a. et mindre
overskud fra salget i kiosken.
Der er i alt et overskud på 51.000 kr. i regnskabsåret.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
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5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget
De budgetterede kontingenter er for første gang sikret realiserede, da medlemmer betaler for
undervisning allerede ved tilmelding.
Tilskud fra kommunen er budgetteret lavt for dette regnskabsår, da vi qua kommunens økonomiske
situation ikke tør forvente et stort tilskud.
Der er budgetteret med højere lønudgifter, da der er flere hold i denne sæson.
Der er budgetter kr. 50.000 til redskaber.
Der er budgetteret med at foreningen bruger al indtjening og budgettet ender således i 0.
7. Valg af bestyrelse i henhold til §5
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen:
Formand Janne Friis Bitsch-Lavridsen
Best. medl. Maria Collaitz
Best. medl. Karina Kastrup Ibsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og modtog genvalg:
Næstformand Torben Skov
Kasserer Trine Stengade
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og ønskede ikke genvalg:
Best. medl. Henrik Hasselstrøm
Følgende bestyrelsesmedlem var ikke på valg, men ønsker at trække sig:
Best. medl. Christina Vedel
Følgende ønskede at træde ind i bestyrelsen:
Carina Wichmann Holst
Lene Voigt
b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
Bjarne Andersen er på valg og modtager ikke genvalg.
Else Ruby er på valg og modtog genvalg.
Sara Enggaard Kaae ønsker at indtræde i bestyrelsen som suppleant.
c) Valg af 1 revisor, samt valg af 1 revisor suppleant (1år)
Kirsten Olsen er på valg og er genvalgt som revisor.
Kirsten Bjellekjær er på valg og er genvalgt som revisor suppleant.
8. Eventuelt
Der blev fremsat forslag om en vedtægtsændring: Budget for regnskabsåret bør godkendes på
generalforsamlingen. Forslaget med medtages på generalforsamlingen til næste år.
Der rettes fra generalforsamlingen en stor tak til Janne for den store indsats som formandsposten
kræver.
Der blev med bl.a. blomster sagt pænt tak for indsatsen til de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer.
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