REFERAT
FOR
GENERALFORSAMLING I GANLØSE GYMNASTIK
Tirsdag den 24.10 2017 kl. 18.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Forsamlingen valgte formand Merete Langwadt Guld som dirigent
Generalforsamlingen blev indkaldt 02. oktober; dvs. med tre ugers
varsel, og dermed er generalforsamlingen lovligt indkaldt.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere

Lene Voigt blev valgt som referent og Karina Kastrup Ibsen og Anne
Mette Holm valgt som stemmetællere.
3. Aflæggelse af formandsberetning

Formand Merete Langwadt Guld aflagde følgende beretning:
Ganløse Gymnastik har haft en god sæson i 2016/17. Vi havde et solidt
medlemsantal med 697 aktive medlemmer henover sæsonen. Det var
også en sæson med mange nye initiativer.
Det nye fitnesslokale stod færdigt med fuld maskinpark ved sæsonstart
2016, og Ganløse Gymnastik fik mulighed for at få en tidsblok mandag
morgen. En lukket reservation er på 2 timer, så da det viste sig, at
holdet hurtigt blev fyldt, kunne vi heldigvis oprette endnu et hold. I år
har vi både et begynder- og et fortsætterhold i fitnesslokalet for
seniorer. De mange senior-hold fyldes hurtigt op og går over al
forventning. Det synes at være svært at dække behovet, så de
forskellige nye tiltag for seniorer, som Trine med stor succes har startet,
går over al forventning.
I sæsonen 2015/16 deltog en gruppe fra Ganløse Gymnastik i et
GymDanmark-projekt med henblik på at fastholde 9-12-årige
medlemmer – de såkaldte tweens. I den forbindelse udarbejdede vi et
idékatalog. Flere initiativer i sæsonen 2016/17 er fint i tråd med idéer
herfra, og vi har gjort gode erfaringer imens.
Her kommer nogle eksempler:
Undersøgelser – herunder vores egen spørgeskemaundersøgelse – viser,
at børn gerne vil have mulighed for at træne flere gange om ugen, især
fordi det er vigtigt for dem at blive bedre til deres idrætsgren. Vi lavede
et udtaget hold både indenfor hiphop og for spring, hvor der trænes 2
gange om ugen. Hiphop-holdet tog til DM i Århus og kom hjem med en
overraskende flot bronzemedalje. Også på udtaget spring kunne vi se en
stor positiv udvikling som konsekvens af den øgede træningsmængde.

En anden idé var at lade instruktører/hjælpere stå for klubtøjet, og altså
lade de unge selv få medindflydelse, og i den forbindelse øge fokus på
deres rolle ved at få påtrykt ’instruktør’ på tøjet. Intentionen er, at
børnene (og deres forældre i hallen) ikke skal være i tvivl om, hvem der
bestemmer under træningen. Mange børn opfatter træningen som et
frikvarter fra de sociale medier, hvor en anden overtager styringen.
Vores nye klubtøj er nu udleveret til alle instruktører, hjælpere og
bestyrelsesmedlemmer.
I sæsonen 2016/17 gjorde vi det også muligt for voksne at træne flere
gange om ugen, idet man for en enhedspris kunne træne på alle
puls/styrkehold – det giver en øget fleksibilitet for vores medlemmer, og
tiltaget har vi fortsat i indeværende sæson.
Andre nye tiltag i sidste sæson var yoga for mænd, skigymnastik for
hele familien og TRX-træning – alle holdene kører videre i år.
Sæsonen 2016/17 startede med et opstartsmøde for alle instruktører og
hjælpere. Dagen indeholdt også igen et DGI kursus for vores
springinstruktører og hjælpere; det foregik om formiddagen, og resten
mødte så ind ved frokosttid. Fællesmødet indeholdt bl.a. en gennemgang
af konklusionerne fra den spørgeskemaundersøgelse, som vi lavede på
Ganløse skole ifm. Tweens-projektet.
Spørgeskemarapporten og idékataloget vil fortsat blive brugt til at
videreudvikle tiltag overfor tweens-gruppen, da vi kan se, at vi med de
faldende børnetal i Ganløse og Slagslunde allerede nu står med en
udfordring.
En idé fra kataloget var at få forældrene i tale ved sæsonstart, sådan at
vi kunne fortælle lidt om foreningslivet og værdierne, og sådan at
forældrene kunne få lov til at møde instruktørerne. Vi satte et møde op,
men der mødte så få forældre op, at vi har valgt ikke at gentage det. En
mor fortalte på mødet, at forældrene har for travlt med skoleopstart
o.lign. i august, så ressourcerne er ikke til det.
Ved Ganløse by Night 2016 modtog Ganløse Gymnastik 20.000,- for sin
indsats ved Kræmmermarkedet i 2016, og vi siger 1000 tak til Idrættens
Venner for det flotte tilskud.
I oktober 2016 arrangerede et hårdtarbejdende underudvalg bestående
af instruktører og bestyrelse et event til fordel for Kræftens Bekæmpelse
– det var en succes med over 100 deltagere, og et flot beløb blev sendt
af sted til det gode formål. Foreningen får god synlighed og
presseomtale hver gang - takket været vores rigtigt gode samarbejde
med pressen og lokale websites.
Året blev sluttet af med juletræsfest for vores yngste medlemmer, og i
2016 valgte vi at lade den efterfølge af en julefrokost for
instruktører/hjælpere og bestyrelse. Det var en rigtig dejlig fest, og det
er herligt at se alle feste sammen uanset aldersforskellen. Vi tror på at
det er en god måde at samle instruktører/hjælpere og bestyrelse i et
godt foreningsteam.
Forårsopvisningen var igen en forrygende oplevelse, hvor de fire
elementer var temaet, og vores instruktører overgik igen sig selv med
hensyn til udklædning og koreografi. Som tidligere nævnt så vi her stor
udvikling mht børnenes kunnen, og Hiphop vandt jo DM bronze samme
dag.
Ved forårets repræsentantskabsmøde i EIF blev vores instruktør Trine
Stengade udnævnt til områderepræsentant for Ganløse; det er alle
tiders, at Ganløse på den måde er direkte repræsenteret.

På kræmmermarkedet i maj 2017 var Ganløse Gymnastik igen klar til at
hjælpe Idrættens Venner, og vi bemandede denne gang både madteltet
og æbleskivevognen.
Sæsonen blev afsluttet af endnu en vellykket event, hvor et par af vores
engagerede instruktører igen sørgede for, at Ganløse Gymnastik var
repræsenteret ved årets Stafet for Livet i Smørum til fordel for Kræftens
Bekæmpelse.
På et bestyrelsesmøde før sommerferien besluttede vi, at vi gerne vil
tildele Gitte Boesen et æresmedlemsskab, og det er fordi – som jeg
skrev i kortet til dig - du gennem mange, mange år har ydet en stor
indsats for Ganløse Gymnastik og foreningens medlemmer. Med stort
engagement og kærlig omsorg for vores medlemmer har du været
stærkt medvirkende til, at vi i dag har en stor og trofast gruppe af
seniormedlemmer i Ganløse Gymnastik. Æresmedlemskabet af Ganløse
Gymnastik betyder, at du fremover kan deltage på vores hold
vederlagsfrit, og vi er meget glade for at se, at du igen har det så godt,
at du er i stand til at deltage på et af vores hold. Jeg håber også, at vi
kan overtale dig til at nedfælde den viden du sikkert sidder inde med om
Ganløse Gymnastiks historie. Da foreningen jo faktisk blev stiftet i 1872,
må der være en lang og spændende historie at oprulle.
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmer, forældre, instruktører, hjælpere
og ikke mindst bestyrelsen for stort engagement gennem et godt og
intensivt år - med masser af arbejde omkring den daglige træning,
programlægning, sæsonstart og opvisning, pressehåndtering,
sponsorarbejde og eventplanlægning - samt alt det andet, som følger
med, når man er frivillig i en forening – men også fordi vi har det sjovt
med hinanden.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for kommende

regnskabsår til godkendelse
Foreningens kasserer Christina Tronier fremlagde regnskab for sæson
2016/17. Godkendt af generalforsamlingen.
Dernæst fremlagde kassereren budget for sæson 2017/18, som ligeldes
blev godkendt af forsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6. Valg

a) Valg af bestyrelse i henhold til §11
På valg:
Formand Merete Langwadt Guld - genvalgt
Bestyrelsesmedlem Karina Kastrup Ibsen - genvalgt
Bestyrelsesmedlem Anne Mette Holm - genvalgt
b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
På valg:
Jeanett Lillesøe - genvalgt

Else Ruby - genvalgt
c) Valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
På valg:
Trine Stengade (revisor) - genvalgt
Lise Vedel Hansen (revisorsuppleant) - genvalgt
7. Eventuelt

Ingen punkter til behandling

