Referat af generalforsamling
I Ganløse Gymnastik
Torsdag den 30. oktober 2014
Til stede var i alt 12 medlemmer: Bestyrelsen selv samt 2 instruktører og en formandskandidat.
1. Valg af dirigent
Lise Vedel Hansen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt pr. mail til
samtlige medlemmer med tre ugers varsel.
2. Valg af 2 stemmetællere
Karina Kastrup Ibsen og Helle Dromph blev valgt som stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretning
Lise Vedel Hansen aflagde sin beretning, som følger her i sin fulde længde:
Sæson 2013/2014 var et år, hvor antallet af medlemmer faldt lidt efter flere års fremgang. Knap 550
medlemmer havde vi, som udgjorde knap 620 tilmeldinger. Til sammenligning kan jeg oplyse at vi pt. er 559
medlemmer, som udgør 643 tilmeldinger i alt. Så en lille fremgang i indeværende sæson.
Som nyt tiltag på programmet fik vi Yoga, efter at have prøvet det som et sommerhold. To yogahold kørte
med succes og kører begge fortsat på programmet i år. Som sommerhold har vi i år også afprøvet
børneyoga, men det er ikke lykkedes at fortsætte yogahold med børn i indeværende sæson, da tilmeldingen
var for lav.
Bestyrelsen afholdt i januar, som noget nyt en Foreningsdag, for alle instruktører og hjælpere samt
bestyrelsen selv. Programmet indeholdt et indlæg om ”Formidling og Performance som instruktør” om
hvorledes man med sin personlighed, sin væremåde og sin fremtoning påvirker sin egen undervisning. Efter
det havde vi en fantastisk eftermiddag, hvor vi på skift underviste hinanden i vores respektive discipliner,
som jo er ret forskelligartede: styrketræning, hip hop, børnegymnastik og leg, Parkour, Zumba,
springgymnastik og yoga.
Som noget nyt på KlubModul prøvede vi at indføre ”Shoppen” i forbindelse med salg af dragter til
opvisningen. Dette gav en masse udfordringer både for instruktører, bestyrelsen samt de forældre, der skulle
købe opvisningstøj til deres børn. Vi er derfor i år gået væk fra brug af shoppen og anbefaler vores
instruktører at anvende ”Event” (som vi tidligere har benyttet) når de skal til at sælge opvisningsdragter til
holdene.
I starten af marts havde vi 5 af vores hold afsted til den årlige DGI forårsopvisning i Farum. Det var vores 3
Hip Hop hold samt 4.-6. klasse springpiger og New Rhythmics. Det var en fornøjelse at opleve dem
repræsentere Ganløse på bedste vis.
Vores egen opvisning i Ganløsehallen d. 22. marts var igen meget vellykket – en dejlig eftermiddag, hvor vi
sluttede af med pomp og pragt med ”Bønder i Byen” – et dejligt springhold med unge friske mænd i bar
overkrop! Som noget nyt havde vi arrangeret et indslag med bestyrelsen, alle instruktørerne samt hjælperne,
hvor vi sammen optrådte og viste alle i hallen, hvem vi er og at vi ikke kun har hver vores hold, men også er
en enhed. Det var en succes med mange positive tilbagemeldinger. Alt i alt en fantastisk dag.
Vi har stadig et meget stort og uindfriet ønske til kommunen omkring lyddæmpning af hallen. Vi havde som
bekendt fået lovning på lyddæmpning, som en del af det store projekt omkring Ganløses sportsfaciliteter.
Men da dette projekt var en fuser har vi stadig ikke fået lyddæmpet hallen. Vi har endda lovet selv at betale
op til 100.000 kr. for at få det gennemført. Måske har kommunen lidt penge tilovers hér i slutningen af året –
har vi hørt - så vi håber stadig meget på at det snart kan gennemføres.

Tak til bestyrelsen for jeres store og ihærdige indsats for Ganløse Gymnastik og for det gode samarbejde vi
har haft igennem året der er gået. Specielt i forbindelse med programlægningen i foråret, som denne gang
var en stor udfordring at få til at gå op i en højere enhed, da især rigtig mange instruktører og hjælpere på
børneholdene stoppede og nye skulle findes, men det hele lykkedes til sidst.
Til sidst vil jeg også takke for de to foregående år der har været, da jeg nu efter tre år som formand for
Ganløse Gymnastik har valgt at trække mig og overlade rorpinden til nye friske kræfter.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget
Kasserer Christina Tronier fremlagde regnskabet for sæson 2013-2014.
Regnskabet er revideret af revisor Anette Kjær og har 8 dage inden generalforsamling været tilgængeligt på
hjemmesiden.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Kassereren fremlagde ligeledes budgettet for næste regnskabsår, der følger sæsonen.
Forsamlingen drøftede især den budgetterede udgift på 100.000 kr. til lyddæmpning af hallen. Nogle mente,
at det er en stor udgift at bære for en forholdsvis lille forening som Ganløse Gymnastik, når både byens
øvrige foreninger og skolen også får gavn af det – men uden at betale. (Vi har fået et halvt løfte om, at
Egedal Kommune vil give et tilskud på 100.000 kr. til projektet, hvis vi selv stiller med lige så meget.)
Det blev anført, at de øvrige foreninger og skolen ikke har penge til det, at vores undervisning bliver
skønsmæssigt 50% bedre af det, hvilket man kan se ved sammenligning med andre lyddæmpede haller, og
at instruktørerne vil kunne mærke en mindre belastning på deres stemmer både i løbet af og efter
undervisning.
Vi vil muligvis kunne ansøge Idrættens Venner om et tilskud, ligesom det blev foreslået at søge sponsorater
via kommunen som kompensation for udgiften.
Budgettet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet

7. Valg af bestyrelse i henhold til §5
Formand Lise Vedel Hansen var ikke på valg men valgte at trække sig et år før tid.
Merete Guld stillede op som kandidat til formandsposten for det resterende år og blev valgt.
Næstformand Torben Skov på valg – genopstillede og blev genvalgt
Kasserer Christina Tronier på valg – genopstillede og blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Lene Voigt på valg – genopstillede og blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Helle Dromph på valg – genopstillede og blev genvalgt
Bestyrelsen består desuden af:
Karina Kastrup Ibsen
Anne Mette Holm
b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
Else Ruby
Jeanett Lillesøe
.

c) Valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
Annette Kjær genvalgt som revisor
Trine Stengade genvalgt som revisorsuppleant..
8. Eventuelt
Afgående formand Lise Vedel Hansen takkede af og modtog gaver og ros for sin store indsats gennem tre
års formandsskab.

Dette referat er godkendt af dirigenten d. 4. november 2014
Referent: Lene Voigt

