Referat af generalforsamling
Torsdag d. 27. oktober 2011 kl. 19.30 i lokalet over badminton
Dagsorden
Velkomst
Formand Janne Friis Bitsch-Lavridsen bød velkommen og var glad for, at mange var mødt op. Vi var 18.
1. Valg af dirigent
Henrik Hasselstrøm blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med
tre ugers varsel. Indkaldelse blev sendt ud pr. mail og var at finde på hjemmesiden d. 4. oktober 2011.
2. Valg af 2 stemmetællere
Nina Gadgaard og Kirsten Olsen blev valgt som stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretning
Janne Friis Bitsch-Lavridsen aflagde sin beretning:
 Sæsonen 10/11 var endnu et spændende år, hvor vi igen slog medlemsrekord - det er næsten blevet
en vane. Medlemstallet er oppe på 683.
 Vi havde flere nye hold denne sæson og samtidig flere nye instruktører.
o Et enkelt Hiphop-hold med Michael, hvor vi dog erfarede, at aldersspredningen var for stor,
så det blev delt i to hold i nærværende sæson.
o Parkour med Torben, som blev en rigtig stor succes. Det var meningen det var m/k, men det
fik vi ikke formidlet ordentligt, så det blev gjort tydeligere i denne sæsons program.
o Powerpigerne, som var et forsøg på at efterkomme flere ønsker fra Slagslunde om at få flere
hold derud. Desværre var der ikke nok, der tilmeldte sig, så holdet (med Marina) blev ikke
oprettet
o Og så var der Zumba! Som viste sig at blive en meget større succes, end vi havde ventet.
De to hold blev fyldt lynhurtigt op, så vi overtalte Lene og Anette til at tage yderligere et hold
hver.
o De to handicaphold, som vi oprettede igen, måtte vi desværre hurtigt lukke, da Ninna, var
nødt til at springe fra af personlige årsager
 Umiddelbart før opstart af 10/11 sæsonen skiftede vi Foreningspakken ud med et nyt system,
Klubmodul. Så vi var meget spændte på opstarten og tilmeldingen.
 Tilmeldingen til 10/11 sæsonen gik rigtig godt og helt uden, at vores nye system gik ned. Men vi
havde også forberedt dem godt og grundigt hos Klubmodul. De havde fortalt, at hvor mange
tilmeldinger de plejede at håndtere – og de blev noget overraskede over vores advarsel om mellem
3 og 400 den første time!. Men vi levede fuldt op til det, vi havde lovet, og havde 300 tilmeldinger i
løbet af de første 10 min.
 Sæsonen blev også brugt til at arbejde videre på vores beslutning om at Ganløse Gymnastik skal
være en sund forening. Og det gav pote med en 4 siders artikel i et ekstra magasin fra DGI omkring
lokalopvisninger – hvilket blev rundsendt til samtlige 150 medlemsforeninger i hele landet. Så vi kan
kun håbe på, at andre har taget opfordringen op efter at have læst om vores succes.
 Vi havde for andet år i træk 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 januar 2012 og håber på endnu flere deltagere.
 Desværre var det også en sæson, hvor rigtig mange instruktører oplevede store problemer med uro,
koncentrationsbesvær og manglende disciplin på børneholdene. For at imødekomme problemet,
skrev vi et brev til alle forældre, hvor vi beskrev problemet. Derudover lavede vi plakater og plancher
med vores regler og hvilken adfærd, vi gerne vil have i hallen og i undervisningen. Det gav en del
blandede reaktioner fra forældrene – og bestemt ikke kun af de positive. Men det lærte vi en del af!
 Sæsonen gav igen overskud.
 Jeg har valgt at stoppe mit arbejde i bestyrelsen. Vi takker jer alle for jeres kæmpe indsats i de år jeg
har været med. Jeg kommer virkelig til at savne arbejdet med gymnastikken



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 2010-2011.
Regnskabet er revideret af revisor Kirsten Olsen og har inden generalforsamling været tilgængeligt på
hjemmesiden. Regnskabet viste et overskud på 63.627 kr. og blev enstemmigt godkendt.
Der blev spurgt om grunden til, at medlemmerne både skal betale kontingent og et medlemsgebyr på 50 kr.
Dertil svarede bestyrelsen, at hvis man ikke betaler medlemsgebyr, kan man ikke betegnes som medlem –
og uden medlemmer har vi ingen forening. Forslag om, at dette præciseres på hjemmesiden og i
sæsonprogrammet.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag til ændring af § 10 stk. 4 i vedtægterne (ændring markeret med rødt):
§10 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for kommende regnskabsår til
godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af budget
a Valg af bestyrelse i henhold til §5
b Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
c Valg af 1 revisor, samt valg af 1 revisorsuppleant (begge for 1 år)
Eventuelt

Forslaget blev fremsat under generalforsamlingen 2010, og bestyrelsen indstillede det til vedtagelse med
den begrundelse, at selvom budgettet godt kan ændres og overskrides i løbet af en sæson, vil det være rart
at have generalforsamlingens formelle opbakning til det.
Besluttet med 12 stemmer for, 0 stemmer imod og 6 blanke stemmer.
Som en naturlig konsekvens af vedtagelsen stryges pkt. 6 i fremtidige dagsordener for ordinære
generalforsamlinger.
6. Fremlæggelse af budget
Følgende bemærkninger til budgettet:
 De budgetterede kontingenter er i hus, fordi man betaler allerede ved indmeldelse. Dog er der ikke
budgetteret med indtægter fra sommerhold, da vi endnu ikke ved, om der bliver oprettet sådanne.
 Tilskud fra kommunen til børn under 25 år er budgetteret lavt, da man kan frygte nedskæringer på
dette område grundet kommunens økonomiske situation
 Der forventes ingen ønsker om større kursusaktiviteter i denne sæson..
 Der er budgetteret med kr. 150.000 til redskaber. Foreningen har brug for en ny springbane; vi vil
gerne investere i én (ProTrack), som også kan bruges af voksne. Parkour mangler også redskaber,
og da de træner samtidigt med springholdene, er der pt. ikke nok til begge. Endelig mangler der
redskaber til det nye ACT-hold – disse vil også kunne bruges på andre hold.
Særligt den tunge udgiftspost til redskaber bevirker, at der i denne sæson budgetteres med et samlet
underskud. Men da foreningen har en betydelig opsparing, har vi råd til det.
Budgettet godkendt med 18 stemmer for, ingen stemmer imod.
7. Valg af bestyrelse i henhold til §5
:Formand Janne Friis Bitsch-Lavridsen var på valg og ønskede ikke genvalg.

Dermed kom den nye bestyrelse til at bestå af:
Torben Skov (ikke på valg)
Trine Stengade (ikke på valg)
Lene Voigt (ikke på valg)
Carina Wichmann Holst (ikke på valg)
Maria Collaitz (på valg – genvalgt)
Karina Kastrup Ibsen (på valg – genvalgt)
Lise Vedel Hansen (nyvalgt)
b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
Sara Enggaard Kaae (på valg – genvalgt).
Else Ruby (på valg – genvalgt).
c) Valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
Kirsten Olsen (på valg – genvalgt).
Kirsten Bjellekjær fratrådte som revisorsuppleant.
Annette Kjær blev valgt som ny revisorsuppleant.
8. Eventuelt
 Der blev spurgt til, om Ganløse Gymnastik overvejer at deltage i konkurrencer. Bestyrelsen svarede,
at der findes foreninger i både Ølstykke, Stenløse og Allerød, som har tilstrækkelige ressourcer,
lokaler, instruktører med den rette uddannelse samt redskaber til at deltage i konkurrencer. Det har
Ganløse Gymnastik ikke, og ingen har fremsat ønsker om det. Vi er en forening, der i stedet satser
på bredden.


Der blev spurgt til muligheden for at oprette løbehold. Dertil svarede bestyrelsen, at vi ikke ønsker at
gå ind på et område, som flere lokale foreninger allerede har specialiseret sig i. Det gælder bl.a.
Ganløse Tri, GAM, Buresøbanden og SØAm.



Endelig takkede bestyrelsen den afgående formand for tre års utrættelig indsats med en gave.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.55.
Dette referat er godkendt af dirigenten d. 9. november 2011
Referent: Lene Voigt

