REFERAT
FOR
GENERALFORSAMLING I GANLØSE GYMNASTIK
Tirsdag den 27.10 2015 kl. 18.30
i klublokalet over Badminton i Ganløse Hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Forsamlingen valgte formand Merete Guld som dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere

Karina Kastrup Ibsen og Anne Mette Holm
3. Aflæggelse af formandsberetning

Formand Merete Guld aflagde følgende beretning:
Ganløse Gymnastik har haft en god sæson i 2014/15, som var mit første år som formand. Vi
så igen en lille fremgang i antallet af medlemmer i forhold til året før. Vi har i den nuværende
sæson det samme høje antal – lige omkring 600 medlemmer.
Vi startede 4 nye hold op i 2014: Cheerleading, TeenCamp, som er styrketræning for unge,
Zumba® Step for voksne og Pilates/afspænding for seniorer. Samtidigt startede 9 nye
instruktører og 9 hjælpere. Vi ville meget gerne have fortsat med cheerleading i denne sæson
også, men det var helt umuligt at finde en instruktør. Til gengæld har vi kunnet starte et rope
skipping hold for nogenlunde samme aldersgruppe. For mænd (og stærke kvinder), der ønsker
intensiv core træning, har Funktionel Fitness-holdet fået fast træningstid tirsdag i denne
sæson, og et nyt styrketræningshold for voksne - Mave-baller-lår - er startet op med træning
torsdag. Nye redskaber er indkøbt til styrketræningsholdene i år.
Kort tid efter sidste generalforsamling havde vi en god foreningsdag, hvor instruktører og
hjælpere introducerede hinanden – og bestyrelsen – for deres speciale. Vi fik alle sved på
panden samtidig med en masse gensidig inspiration.
Det gjorde vi sandelig også, da vi i januar holdt familiedag. Her mødte omkring 70 glade
Ganløseborgere op til oplevelser både for de mindste men også for de større børn. Det er et
godt arrangement, som vi holder igen i denne sæson. Det er med til at sætte Ganløse
Gymnastik på landkortet.
I foråret fusionerede de 3 idrætssammenslutninger i Egedal Kommune til én forening EIF:
Egedal Idrætsfællesskab. Ganløse Gymnastik er medlem, og i den forbindelse er vi i færd med
at opdatere vores vedtægter, som ligger til godkendelse på dette års generalforsamling.
Vores opvisning i marts gik forrygende med rigtig mange festlige indslag; bl.a.
parkourholdenes indtag af hele hallen, cheerleaderholdets optræden og zumbaholdet gjorde
dagen til en fest. Danmarks Radio overraskede ved pludselig at stå i hallen, og vi fik den gode
oplevelse at se billeder fra Ganløse Gymnastiks opvisning i aftenens TV-avis. Mens opvisningen
blev brugt som kulisse, blev Ganløseborgere interviewet om børns trivsel i programmet.
Vestsjællands Idrætsefterskole gav en forrygende opvisning som afslutning på dagen.

I forårssæsonen deltog en gruppe fodbolddrenge på ACT/Combat Fitness; det ville være rigtig
fint, hvis vi igen kan få et samarbejde mellem idrætsforeningerne i Ganløse. Vi får muligvis et
fælles fitnessrum i kantinen ved svømmebadet, så i den forbindelse vil samarbejdet øges.
I løbet af sæsonen udskiftede kommunen musikanlæg i hallen; det gav en række forstyrrelser i
træningen, da Ganløse Gymnastik ikke blev orienteret i forvejen. Vi kan også kun beklage, at
håndværkere i samme anledning fik ødelagt foldevæggen, som ikke kunne bruges i en periode.
I denne sæson ser det dog ud til, at kommunen starter akkustikreguleringsprojektet op, som
vil give en forbedret akkustik i hallen til glæde for instruktører og medlemmer.
I maj deltog Ganløse Gymnastik i Kræmmermarkedet på flere måder: Dels optrådte HIPHOP
holdet på plænen, og derudover passede vi madteltet hele søndagen for Idrættens Venner. Det
var en rigtig sjov dag for de medlemmer, instruktører, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer,
som lærte at samle en god burger på rekordtid. 25.000 tjente vi hjem til Ganløse Gymnastik –
en rigtig fin indsats.
I slutningen af forårssæson ansøgte vi GymDanmark (DGF) om at komme med i et projekt,
som har fokus på fastholdelse af tweens i foreningen; det vil sige de 10-16 årige. Vi var så
heldige at blive taget i betragtning, så arbejdet vil fortsætte i denne sæson.
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmer, forældre, instruktører, hjælpere og ikke mindst
bestyrelsen for et godt og sjovt år - med intense arbejdsperioder omkring programlægning,
sæsonstart og opvisning - og for viljen til at gøre aktiviteterne til en fest. Jeg glæder mig til
det kommende år.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for kommende

regnskabsår til godkendelse
Foreningens kasserer Christina Tronier fremlagde regnskab for sæson
2014/15. Godkendt af generalforsamlingen.
Dernæst fremlagde kassereren budget for sæson 2015/16, som ligeldes
blev godkendt af forsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6. Vedtægtsændringer

Da Ganløse Gymnastik er indtrådt i paraplyorganisationen EIF, Egedal
Idrætsfællesskab, har bestyrelsen valgt at imødekomme EIF’s opfordring
til at tilrette foreningens vedtægter således, at de ligger på linje med
vedtægterne for EIF. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev
godkendt af generalforsamlingen og fremgår nu af foreningens
hjemmeside.
7. Valg

a) Valg af bestyrelse i henhold til §5
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:
Anette Kjær (genopstiller ikke)
Trine Stengade (genopstiller)
Lise Vedel Hansen (ny kandidat)
Valgt til revisor for 1 år blev Trine Stengade
Valgt til revisorsuppleant for 1 år blev Lise Vedel Hansen
8. Eventuelt

Ingen punkter til behandling

