Referat af generalforsamling
I Ganløse Gymnastik
Torsdag den 24 oktober 2013
Til stede var i alt 12 medlemmer: Bestyrelsen (minus en enkelt), revisor og revisorsuppleant, en instruktør og
en bestyrelseskandidat.
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
Anette Kjær og Trine Stengade blev valgt som stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretning
Lise Vedel Hansen aflagde sin beretning, som følger her i sin fulde længde:
Sæson 2012/2013 var endnu et forrygende år, hvor der blev sat holdrekord med 36 forskellige hold gennem
hele vinteren og 11 sommerhold. Vi var således – set over hele året - oppe på 900 tilmeldinger fordelt på
658 aktive medlemmer.
Som nye tiltag i sommerprogrammet (som er fortsat til indeværende sæson) har vi nu fået Yoga, Bokwa og
Sentao.
Antallet af gymnaster på springholdene samt parkour er stigende og vi er pt. oppe på 75 aktive Hip Hop
børn! Til gengæld har vi desværre ikke længere Zumba for børn på programmet, da vores ZumbAtomic
instruktør valgte at trække sig og Rytmepigerne har vi måtte nedlægge i år pga. for få tilmeldte.
Vi har i sæsonen 12/13 indført en ny rabatstruktur for at tilgodese børnefamilier ved at give rabat, når flere
familiemedlemmer i den enkelte husstand går til motion i Ganløse Gymnastik, således at der ydes rabat på
tredje tilmelding fra husstanden. Dette har dog ikke været i overensstemmelse med hvad KlubModul kan
registrere, hvorfor det har givet en masse problemer/ekstra arbejde omkring tilbagebetaling af for meget
betalt kontingent.
For fjerde år i træk ville vi afholde en familiedag i januar, men interessen var ikke tilstrækkeligt tilstede, så
dagen blev aflyst. Ligeledes forsøgte vi at afholde et kursus for forældre om ”Børn og Bevægelse” i
november. Dette blev også aflyst pga. for få tilmeldte.
Vi valgte sidste sæson, at det skal være obligatorisk for vores instruktører at tage kursus i første hjælp, og
vi sendte en stor del af dem på kursus i starten af sæsonen. Vi sender et nyt hold af sted igen her til
november – så har næsten alle været på kurset.
Ganløse Gymnastik blev i sæson 12/13 certificeret som børnegymnastikforening via et kursusforløb hos
DGF -”Kvalitet i børnegymnastikken”. Vi fik overrakt vores certifikat til opvisningen i marts måned. Vi
holder en opfølgningsworkshop til november.
Vi har udarbejdet foldere til vores instruktører og hjælpere omkring, hvorledes de kan få mere gavn af
hinanden og udnytte hinanden i undervisningen. Vi har gennemgået folderne på et foreningsmøde, hvor vi
havde en diskussion omkring, hvorledes de kan styrke deres samarbejde til fordel for både dem selv og
gymnasterne. Derudover har vi indført, at vores hjælpere skal dygtiggøre sig ved selv at være aktive på et
hold i foreningen (eller i en anden forening).
Vores opvisning var efter alles mening (instruktører, publikum, bestyrelse) den bedste, der nogensinde er
afholdt. Der var fuldt hus hele dagen, programmet var varieret, og stemningen var høj. Vi havde modtaget en

donation fra Lions Club i Ganløse i anledning af deres 40 års jubilæum. Den valgte vi at bruge til en ekstra
festlig oppyntning i hallen med balloner, hvilket gav en virkelig flot og festlig ramme til dagen. Alt i alt en
fantastisk dag.
Vi har lavet en skriftlig aftale med badmintonklubben omkring brug af badmintonhallen samt det
tilhørende mødelokale), da der har været en del forvirring og diskussion omkring, hvem der må bruge
lokalerne og til hvad. Men det er der styr på nu. Aftalen er hængt op på vores opslagstavler.
Vi har stadig et meget stort og uindfriet ønske til kommunen omkring lyddæmpning af hallen. Vi havde fået
lovning på lyddæmpning som en del af det store projekt omkring Ganløses sportsfaciliteter. Men da dette
projekt som bekendt ikke blev til noget, har vi stadig ikke fået lyddæmpet hallen. Vi har endda lovet selv at
betale op til 100.000 kr. for at få det gennemført. Så vi håber meget på at det snart kan gennemføres.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for den store og ihærdige indsats for Ganløse Gymnastik og for det gode
samarbejde vi har haft igennem året, der er gået.
Specielt vil jeg takke Maria, som har valgt ikke at genopstille – Maria har været medlem af bestyrelsen
igennem de sidste 8 år, og har også været aktiv som instruktør på mor/far barn holdet for år tilbage. Tusind
tak for indsatsen.
.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget
Kasserer Christina Tronier fremlagde regnskabet for sæson 2012-2013.
Regnskabet er revideret af revisor Anette Kjær og har 8 dage inden generalforsamling været tilgængeligt på
hjemmesiden.
I forbindelse med gennemgangen stillede seniorholdene via deres instruktør spørgsmål om, hvad
medlemsgebyeret på 50 kr. bruges til, og hvorfor det skilles ud fra holdkontingentet.
Svaret er, at for som forening at få lov til at benytte hallen skal vi dokumentere antallet af medlemmer. Det
kan vi ikke, medmindre der betales særskilt medlemsgebyr én gang per person. Hvis det var indbygget i
holdkontingentet kunne vi ikke se antal medlemmer, da mange går på flere hold, og Egedal Kommune
regner ikke holdkontingent for medlemsskab. For at få det aktuelle medlemstal hver sæson, bliver man
automatisk udmeldt ved sæsonafslutning og må melde sig ind igen ved ny sæsonstart. Ellers ville tidligere
aktive blive ved med at stå som medlemmer og give et skævt billede af medlemstallet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Kassereren fremlagde ligeledes budgettet for næste regnskabsår, der følger sæsonen.
I forbindelse med gennemgangen blev det bemærket, at vi eventuelt snart har brug for et nyt musikanlæg i
hallen. Men da også de øvrige brugere i hallen benytter musik, vil vi kontakte dem ang. evt. samfinansiering.
Budgettet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet

7. Valg af bestyrelse i henhold til §5
Formand Lise Vedel Hansen på valg: Genvalgt
Karina Kastrup Ibsen på valg: Genvalgt
Maria Collaits på valg: Ønskede ikke genvalg
Anne Mette Holm stillede op: Valgt
Bestyrelsen består desuden af:

Næstformand Torben Skov (ikke på valg)
Kasserer Christina Tronier (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem Lene Voigt (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem Helle Dromph (ikke på valg)

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
Hjertestarter og førstehjælpskasse hænger nu i forhallen, så der altid er adgang til det.
Afgående bestyrelsesmedlem Maria Collaits takkede for otte år i bestyrelsen og gav udtryk for, at hun trygt
overlader det videre arbejde til den nye bestyrelse. Særlig ros for en stor indsats og lederskab fik formand
Lise Vedel Hansen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.
Dette referat er godkendt af dirigenten/formanden d. 31. oktober 2013
Referent: Lene Voigt

