DAGSORDEN
FOR
GENERALFORSAMLING I GANLØSE GYMNASTIK
Tirsdag den 23.10 2018 kl. 18.00
i klublokalet, Ganløse Hallen

1. Valg af dirigent: Merete Langwadt Guld
2. Valg af referent og to stemmetællere: Lene Voigt blev valgt til referent

og Karina Kastrup Ibsen og Anne Mette Holm blev valgt som
stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretning:

Formanden aflagde følgende beretning:
Ganløse Gymnastik har haft endnu en god sæson i 2017/18. Vi havde et solidt medlemsantal
med 659 aktive medlemmer henover sæsonen. Det var også en sæson med et stort antal
aflysninger grundet renovering af hallen; jeg vil sige, at vi lykkedes godt med at finde
alternative lokaler til de hold, man kan flytte på. Men på de redskabstunge hold blev vi nødt til
at kompensere med ekstratimer i foråret. Det var en gevaldig stor koordineringsøvelse, hvor
også skolens lokaler blev taget i brug.
Heldigvis er vi jo indrettet sådan, at vi bedst husker de positive oplevelser, og her vil jeg lige
nævne nogle enkelte nye initiativer:
Partydans var et nyt tiltag på danseholdene - det viste sig at være en rigtig god idé, og vi har
derfor valgt at fortsætte det i år. Holdet har pt 24 deltagere og tiltrækker dansere fra et større
opland; både fra Ølstykke, Måløv, Veksø og Ballerup.
Vi har haft god gavn af Fitnesslokalet, som stod færdigt ved sæsonstart 2016. Her har vi igen
haft 2 fyldte morgenhold mandag morgen. I det hele taget har vi som vanligt rigtig flot
belægning på alle seniorhold, og sidste sæson var ingen undtagelse.
Det var også sæsonen, hvor vi fik gang i Smart-training eller hjernetræning, som det også
kaldes; i første omgang som en projektdeltagelse efter et koncept udviklet af DGI. I år har
Trine så kunnet oprette egentlige hjernetræningshold, som er populære.
I sidste sæson lod vi en gruppe instruktører/hjælpere stå for klubtøjet, og vi må sige, at de
traf nogle gode valg. Vi fik nye t-shirts og trøje og denne gang med rollen som instruktør,
hjælper eller bestyrelse påtrykt på blusen og navn påtrykt trøjen.
I sæsonen 2016/17 gjorde vi det muligt for voksne at træne flere gange om ugen på en række
puls/styrke hold - vi har fortsat det lige siden, og der er gradvist flere og flere, som er hoppet
med på ideen, som giver øget fleksibilitet for den enkelte.
Sæsonen 2017/18 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 til foreningsmøde.

Senere samme måned blev det traditionsrige Ganløse by Night afholdt, og i 2017 modtog
Ganløse Gymnastik en fin sum på 20.000,- for sin indsats ved Kræmmermarkedet i foråret
2017. Vi siger 1000 tak til Idrættens Venner for det flotte tilskud.
2017 bød i september på endnu et nyt tiltag, nemlig en weekendtur for bestyrelsen, hvor vi fik
lejlighed til at gå lidt mere i dybden med bestyrelsesarbejdet og langtidsplanlægningen.
Som i 2016, arrangerede et utrætteligt underudvalg et åbent motionsevent, nemlig Lyserød
Lørdag i 2017 til fordel for Kræftens Bekæmpelse – det var en succes med flotte deltagerantal
og et bidrag til Kræftens Bekæmpelse på godt 13.000, som blev muliggjort af gode lokale
sponsorer og et godt besøg i cafeen efter øvelserne på gulvet. Igen klarede Lene både
foromtale og en artikel efterfølgende i pressen - det giver god omtale for foreningen.
Året blev igen afsluttet med juletræsfest for vores yngste medlemmer og en julefrokost for
instruktører/hjælpere og bestyrelse.
I december 2017 deltog Else, Torben og jeg i en opfølgende konference i Tweens-initiativet
sammen med en række andre foreninger. Målet er her at fastholde de 8-12 årige børn og
forsøge at rekruttere flere. Det er faktisk lykkedes, idet vi fra 2015 til 2017 har været i stand
til at holde antallet og øge det svagt på trods af faldende børnetal i samme periode. Her
fortalte vi om vores erfaringer med nogle af de tiltag, vi havde sat i gang, og som var taget fra
det idékatalog, vi havde udarbejdet tidligere; f.eks. at lave et spørgeskema, at gøre vores
instruktører/hjælpere mere synlige ved hjælp af klubtøj, at øge træningsmængden m.m.
Forårsopvisningen var igen en forrygende oplevelse, og ’eventyr’ var temaet denne gang.
Vores instruktører præsterede stor opfindsomhed mht udklædning og koreografi. Det var
tydeligt at se, at ekstratræningen på spring og hiphop har udviklet gymnasterne, og at
niveauet dermed er steget.
På kræmmermarkedet i foråret 2018 var Ganløse Gymnastik igen på pletten og bemandede
som året før både madteltet og æbleskivevognen - alt sammen til fordel for Idrættens Venner.
De returnerede så ved Ganløse by Night med en flot check på 30.000. Så over de sidste tre år
har vi fået omkring 80.000 fra Idrættens Venner - det er mange penge.
Sæsonen blev afsluttet af et åbent hus-event i hallen, hvor en række af Ganløses foreninger i
fællesskab præsenterede de forskellige sportsgrene. Deltagerantallet var ikke så højt, som vi
havde håbet på, men der var en del børn tilstede på spring/parkour, badminton og floorball.
Det var dog en god oplevelse at koordinere dagen på tværs af foreningerne og dermed lære
hinanden bedre at kende.
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmer, forældre, instruktører, hjælpere og ikke mindst
bestyrelsen for et godt, intensivt og festligt år - med masser af arbejde omkring
programlægning, sæsonstart og opvisning, pressehåndtering, sponsorarbejde og
eventplanlægning - samt alt det løse, som vi også tager os af i driften af foreningen, men med
f.eks. et sådant festfyrværkeri, som vi oplevede til Lyserød Lørdag i år, så får vi heldigvis så
mange herlige oplevelser retur.
4. Forelæggelse af regnskab og budget for kommende regnskabsår til

godkendelse
•

Regnskab præsenteret og godkendt

•

Budget præsenteret og godkendt

5. Behandling af indkomne forslag

Fra Mia Laursen ”på vegne af Slagslunde” havde vi modtaget forslag om,
at man igen opretter mor/barn gymnastikhold i Slagslunde, da det
skaber et sammenhold i byen.
Vi vil i Ganløse Gymnastik gerne sige mange tak for forslaget og er glade
for, at der er interesse for, at Ganløse Gymnastik opretter hold i
Slagslunde. Generalforsamlingen kan dog ikke som sådan tage
beslutning om de enkelte sæsoners program, da oprettelse af hold bl.a.
afhænger af lokalefordeling og tilgængelige instruktører.
Vi er opmærksomme på, at der er flyttet flere børnefamilier til
Slagslunde/Buresø, og vi vil gerne forsøge at imødekomme behovet for
gymnastik lokalt. Generalforsamlingen foreslår derfor, at vi undersøger
muligheden for at åbne for tilmelding til børnehold i Slagslunde
umiddelbart efter forårsopvisningen. Ved mindst 12 deltagere inden for
en vis tidsfrist vil vi forsøge at gå videre med oprette de(t) pågældende
hold. Der vil blive annonceret i Slagslundes facebookgruppe.
6. Valg

a) Valg af bestyrelse i henhold til §11
Følgende blev valgt:
Bestyrelsesmedlem Torben Skov (genvalg)
Kasserer: Anne Mattrup Lund-Hansen
Bestyrelsesmedlem Jeanett Lillesøe (tidl. suppleant)
Bestyrelsesmedlem Lene Voigt (genvalg)
b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
På valg:
Else Ruby – (genvalg)
Helen Travers
c) Valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
Revisor: Christina Tronier
Revisorsuppleant: Lise Vedel Hansen (genvalg)

7. Eventuelt - intet under dette punkt.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.00

