Referat af generalforsamling
Mandag d. 22 oktober 2012 kl. 19.30
i lokalet over badminton
Dagsorden
Velkomst
Formand Lise Vedel Hansen bød velkommen til den afgående bestyrelse og revisor, to nye
bestyrelseskandidater samt to instruktører.
1. Valg af dirigent
Det havde ikke været muligt at finde en ekstern dirigent, og Lise Vedel Hansen påtog sig opgaven.
2. Valg af 2 stemmetællere
Nina Gadgaard og Kirsten Olsen blev valgt som stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretning
Lise Vedel Hansen aflagde sin beretning:
Sæson 2011/2012 var endnu et forrygende år, hvor der igen blev sat medlemsrekord på vores 32 forskellige
hold:
Sæson 2011/2012 bød på et nyt tiltag, nemlig ACT (advanced circle training), som også blev vist frem på
Ganløse by Night 2011. Militær styrke og konditionstræning for voksne søndag eftermiddag! Denne
træningsform har nu bidt sig fast i Ganløse med et helt fyldt hold i år.
Zumba fik igen trukket rigtig mange børn samt voksne i alle aldre i træningstøjet. 6 hold i alt, som alle er
fortsat i indeværende sæson
Vores nye tiltag fra året før – Parkour - blev ligeledes fyldt op på kort tid – et hit for især de større drenge.
Til sommersæsonen prøvede vi et andet nyt tiltag: voksenspring. Det var ikke det store tilløbsstykke, som
forhåndsinteressen ellers umiddelbart havde givet udtryk for, men vi har alligevel valgt at prøve at udbyde
det igen i indeværende sæson.
HipHop var ligeledes en succes, så vores ene hold fra året før voksede til to hold. Succesen er fortsat i år,
så vi nu er oppe på hele 3 Hip Hop hold!
Ballet måtte vi desværre nedlægge efter få sæsoner, da der var for få tilmeldte.
På vores springhold har vi i denne sæson ændret strukturen fra at være kvalifikationsopdelt til at være
aldersopdelt. Erfaring fra den foregående før viste nemlig, at det ville give mere homogene hold rent socialt
med bedre trivsel til følge. Det betyder meget, at man kan gå med sine klassekammerater, uanset om man
selv er ny springer, og de andre har sprunget i længere tid.
For tredje år i træk afholdt vi en familiedag i januar, hvor alle foreningens medlemmer og familie var inviteret
til hop og spilop. Vi gentager succesen for 4. gang til januar.
Der blev sidste år investeret i nye redskaber for 150.000 kr.: en lækker stor Pro-track springbane samt et
sæt Parkourredskaber.
Vi fik ligeledes musikanlægget i Kulturhuset udskiftet, hvilket blot medførte at lydanlægget ikke helt kunne
følge med.
Lydanlægget var således et ønske på vores liste med budgetønsker til kommunen, som vi indsendte i
starten af 2012. Ligeledes søgte vi om forbedrede omklædningsfaciliteter – nye brusere samt skabe til at
aflåse sit tøj i. Brusere fik vi, men ikke skabe til aflåsning.
Vi har ligeledes søgt om forbedring af hallens akustik, noget der stadig er et problem. Dette håber vi dog, at
der bliver gjort noget ved i forbindelse med det nye store projekt om forbedring af idrætsfaciliteterne både

ude og inde i Ganløse, som en glad anonym giver har indvilget i at sponsorere. Det bliver et meget
spændende projekt at følge.
Vi har valgt at det fremover skal være obligatorisk for vores instruktører at tage kursus i førstehjælp, og vi
sendte første hold på kursus i starten af indeværende sæson. Vi havde også i december sidste år én ude til
foreningsmøde og undervise i brug af hjertestarter, og vi har modtaget flere hjertestarter-træningssæt, som
vi i foreningen kan øve os på.
Vi har desuden startet en læringsproces med ”Kvalitet i børnegymnastikken”, der skal lede foreningen hen
imod at blive en certificeret børnegymnastikforening. Aftalen blev indgået med DGF i vinters og vi er startet
op med intro og kursus i august, skal have en workshop i januar og efterfølgende certificering. Vi skulle
gerne få overrakt vores certifikat til opvisningen. I forbindelse med denne certificering afholder vi to andre
kurser – ”Ro i salen” samt et om ”Børn og bevægelse”, der handler om børns øgede indlæringsevne, hvis de
er motorisk velfungerende.
Elektronisk har vi fået nyt flot look på vores hjemmeside med en ny opsætning, bl.a. med billeder fra vores
opvisning. Desuden er vi kommet på facebook, så husk at ”like us”!
Til sidst kan jeg fortælle at forhandling om lokaler sidste vinter endte godt for os. Det lykkedes os at få
mere haltid, og vi har derfor i år kunne tilbyde 36 hold mod sidste sæsons 32 hold. Alle de mange hold har
også motiveret os til at ændre rabatstrukturen, så det ikke kun er de ældre der tilgodeses men også
børnefamilierne.
Til allersidst vil jeg takke bestyrelsen for sin store og ihærdige indsats for Ganløse Gymnastik og for det
gode samarbejde vi har haft igennem året, som også har været mit første år i bestyrelsen.
.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget
Kasserer Trine Stengade fremlagde regnskabet for sæson 2011-2012.
Regnskabet er revideret af revisor Kirsten Olsen og har inden generalforsamling været tilgængeligt på
hjemmesiden. Regnskabet viste et underskud på 67.721kr.. Dette var mindre end det budgetterede
underskud ifbm. en større investering i redskaber. Kassebeholdningen vil efter udbetaling af skyldige
feriepenge mv. være på 239.000 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Trine Stengade fremlagde ligeledes budgettet for næste regnskabsår, der følger sæsonen. Der er
budgetteret med flere lønudgifter, da vi i denne sæson har flere hold. Budgettet blev godkendt uden
bemærkninger.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet

7. Valg af bestyrelse i henhold til §5
Kasserer Trine Stengade var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Dermed kom den nye bestyrelse til at se således ud:
Næstformand Torben Skov (genvalgt)
Lene Voigt (genvalgt)
Christina Tronier (nyvalgt)
Helle Dromph (nyvalgt)
Formand Lise Vedel Hansen (ikke på valg)

Maria Collaitz (ikke på valg)
Karina Kastrup Ibsen (ikke på valg)

b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
Sara Enggaard Kaae ønskede ikke genvalg – pladsen blev ikke besat på generalforsamlingen.
Else Ruby (på valg – genvalgt).
Dagen efter generalforsamlingen fik den nye bestyrelse en henvendelse fra Anne Mette Holm, som havde
været forhindret i at deltage, men gerne ville tilbyde at besætte den anden suppleantplads. Den nye
bestyrelse besluttede enstemmigt, at da bestyrelsen alligevel havde flertal på generalforsamlingen, og da
suppleanter principielt ikke har stemmeret, ville man gerne acceptere tilbuddet.
Derfor er Anne Mette Holm indtrådt som en del af bestyrelsen i et år som suppleant.
c) Valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
Kirsten Olsen ønskede ikke genvalg og fratrådte efter mange, mange års aktiv medvirken i Ganløse
Gymnastik.
Annette Kjær havde været revisorsuppleant i den forgangne sæson og stillede in abesentia op som revisor.
Valgt.
Trine Stengade stillede op og blev valgt som revisorsuppleant..
8. Eventuelt
Trine Stengade takkede af efter 10 år i skiftende bestyrelser og er glad for at have været med til at føre
Ganløse Gymnastik derhen, hvor foreningen befinder sig i dag. Hun har sat pris på godt fællesskab i den
afgående bestyrelse, hvor alle har bidraget til en rigtig flot fælles indsats med hver deres kompetance.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.
Dette referat er godkendt af dirigenten/formanden d. 31. oktober 2012
Referent: Lene Voigt

