REFERAT
FOR
GENERALFORSAMLING I GANLØSE GYMNASTIK
Tirsdag den 25.10 2016 kl. 18.00
i klublokalet over Badminton i Ganløse Hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Forsamlingen valgte formand Merete Guld som dirigent, og hun startede
med at konstatere, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt
med tre ugers varsel.
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 igen haft en god sæson i 2015/16, som var mit
andet år som formand. Vi havde et solidt medlemsantal på mere end
630 aktive medlemmer. Det var en sæson med mange spændende
oplevelser og nye initiativer.
Vi startede rope skipping op som et nyt hold i 2015 med nye dygtige
instruktører, og i indeværende sæson har vi faktisk udvidet, sådan at vi
har to hold. I sidste sæson startede vi også et nyt mave/baller/lår hold
op, som fik god tilslutning. Dette torsdagshold har vi dog måttet aflyse i
år pga for få tilmeldinger, men til gengæld har vi et nyt puls/styrke hold
i år i det nye fitnesslokale. Vi havde 4 zumbahold forrige sæson, og
måske har zumba toppet, for i år har vi valgt at reducere til 3 hold. Til
gengæld har vi ift forrige sæson nu bevæget os fra 5 til 8 seniorhold
takket være et stærkt instruktørteam, og vi har set stor tilslutning også
til vores nye hold, der retter sig mod seniorer, der ønsker introduktion til
det nye fitnesslokale og til ’kom godt i gang igen’ holdene, der
henvender sig til ikke-aktive seniorer, der gerne vil i gang igen, f.eks.
efter et sygdomsforløb. Vi har i den forgangne sæson købt en række nye

redskaber til styrketræningsholdene, og i den sammenhæng har det
været en udfordring at få tildelt mere opbevaringsplads.
Sæsonen 2015/16 startede med et opstartsmøde for alle instruktører og
hjælpere. Dagen indeholdt også et DGI kursus for vores
springinstruktører og hjælpere; det foregik om formiddagen, mens
bestyrelse og nogle af vores instruktører foretog en tiltrængt oprydning
af opbevaringsrummet i kælderen.
Ganløse Gymnastik deltog i september 2015 i Egedal-messen med en
lille stand, som betød, at vores program blev uddelt i et større forum.
Her knyttede jeg også yderligere kontakt til Stafet for livet Egedal, som
Ganløse Gymnastik senere besluttede at bakke op om.
I efteråret startede foreningen et projekt op i GymDanmark regi (DGF)
med fokus på fastholdelse af tweens i foreningen; det vil sige de 10-12
årige. En arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og
instruktører mødtes med GymDanmark og deltog henover sæsonen i to
gode og meget inspirerende seminarer. Vores arbejdsgruppe
udarbejdede et stort idékatalog, og herudfra prioriterede vi i første
omgang at lave en brugerundersøgelse for aldersgruppen på Ganløse
Skole. En af vores gode instruktører udarbejdede en spørgeskema og
besøgte 4-6 klasserne på Ganløse Skole. Undersøgelsen blev færdig lige
før sommerferien, og vi har siden fået lavet en rapport over resultatet,
som vi vil bruge som udgangspunkt for vores aktivitetstilbud og daglige
undervisning af målgruppen. Det er et vigtigt værktøj til en vigtig
indsats, for det er en udfordring at fastholde børnene i den målgruppe.
Året sluttede med en dejlig juletræsfest for de yngste medlemmer og
deres forældre; der var fyldt virkelig op i Kulturhuset, hvor bestyrelsen
fik god hjælp af julemanden og hans hjælper. Der var så meget
bevægelse i rummet, at juletræet begyndte at hælde faretruende og kun
ved heroisk insats af næstformanden som juletræsholder, kunne vi
færdiggøre dansen om juletræet. Vi holder juletræsfest igen i år.

Omkring årsskiftet blev vi ramt af en række aflysninger pga
valghandling, terminsprøver og renovering af hallen. Den
akkustikregulering, som Ganløse Gymnastik havde ønsket i så mange år,
blev endelig en realitet, og uden tilskuddet fra Ganløse Gymnastik havde
vi ikke fået renoveringen. Det har betydet en stor positiv forskel for
vores medlemmer og især for instruktører og hjælpere på de store
børnehold. Udgiften blev mindre end budgetteret, og det vil Christina
orientere om, når vi gennemgår regnskabet.
I januar 2016 holdt vi atter familiedag, dog med noget færre tilmeldte ift
sidste år. Ikke desto mindre var det et rigtig godt arrangement. Vi har
besluttet ikke at holde det i år. Januar bød også på et godt besøgt
førstehjælpskursus.
Ganløse Gymnastik har været involveret i indretning af fitness-lokalet,
som blev indviet af viceborgmesteren i februar allerede, selvom
maskinerne først er kommet rigtig på plads henover sommeren. Rummet
drives af EIF, som også står for fitnesslokalet i Smørum. Ganløse
Gymnastik har både lukkede hold i lokalet mandag morgen til
seniortræning og torsdag aften til styrketræning.
Ganløse Gymnastik er også involveret i indretningen af det nye
klublokale på 1st sal, som har fået nye møbler.
I februar havde vi flere hold med på DGI opvisningen i Hillerød.
Vores opvisning i marts gik forrygende med rigtig mange festlige
indslag, og vi havde i år lokale forbilleder som fokus. Vores egne hold
gav en flot opvisning, og det hele blev krydret med fine
gæsteoptrædende hold: Team Exeptions og DK V Ropeskippers fra
Værløse. På begge de to gæstehold er der flere deltagere fra Ganløse,
som nu altså er Danmarksmestre.
I maj deltog Ganløse Gymnastik i Kræmmermarkedet på flere måder:
Dels optrådte HIPHOP holdet på plænen, og derudover var vi en gruppe
medlemmer, der deltog i den fælles foreningsfest lørdag aften i teltet.

Søndag passede Ganløse Gymnastik madteltet for Idrættens Venner. Det
var en rigtig sjov dag for de medlemmer, instruktører, hjælpere og
bestyrelsesmedlemmer, som nu er ved at være rigtig gode til at samle
en god burger på rekordtid. Til Ganløse by Night i år fik vi overrakt
20.000 til Ganløse Gymnastik – en rigtig fin indsats, som alle skal have
tak for. Idrættens Venner har varslet, at de får endnu mere brug for
Ganløse Gymnastik til næste kræmmermarked i 2017.
En af vores hjælpeinstruktører tog i foråret på sig at koordinere Ganløse
Gymnastiks deltagelse i Stafet for Livet, Egedal. Det betød, at deltagerne
fra Ganløse Gymnastik kunne mødes i et stort telt, og der bugnede af
hjemmebag og gode drikke. Vi var meget stolte af at kunne sende et fint
bidrag af sted til Kræftens Bekæmpelse, samtidig med at vi havde fået
masser af motion og hyggeligt samvær. Mon ikke vi deltager i stafetten
igen? I denne sæson har vi igen sendt et stort beløb af sted til Kræftens
Bekæmpelse, da vi afholdt Lyserød Lørdag tidligere på måneden med
næsten 120 deltagere.
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmer, forældre, instruktører, hjælpere
og ikke mindst bestyrelsen for et godt og intensivt år - med masser af
arbejde omkring programlægning, sæsonstart og opvisning,
pressehåndtering, sponsorarbejde og eventplanlægning - samt alt det
andet, som følger med, når man er frivillig i en forening – men også
fordi I er så gode til at gøre det hele til en fest.
Forsamlingen godkendte formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for kommende

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

Der var indkommet følgende forslag til behandling:
”Der foreslås en metode, hvor seniorerne føler at deres medlemskab
varer til de selv siger stop. Det har en meget stor psykologisk effekt for

ældre mennesker, at de har et tilhørsforhold, hvor det er en selvfølge, at
de er med igen efter sommerferien.
Man kunne forestille sig, at der blev sendt en mail ud om betaling inden
en bestemt dato før ny sæsonstart. Hvis der ikke blev betalt, gik
pladsen til en anden.
Ens regler for hele gymnastikforeningen er godt og effektivt, men måske
kunne man give plads til at seniorholdene fik lov til at føle sig lidt ekstra
tilgodeset i den store klub.”
Det blev herefter enstemmigt vedtaget, at Ganløse Gymnastik i
indeværende sæson indfører en prøveordning, således at deltagere på
holdene 41,42,43 og 44 (seniorhold) efter sæsonafslutning modtager en
mail om, at de har ret til at forhåndstilmelde sig det hold, de har været
deltagere på, inden for 30 dage. Gør de ikke det, kan de tilmelde sig på
lige fod med alle andre, når den almene tilmelding åbner i august.
Forhåndstilmeldingen skal ske elektronisk og kan ikke fortages personligt
eller telefonisk.
6. Valg

a) Valg af bestyrelse i henhold til §6
På valg:
Næstformand Torben Skov (genvalgt)
Kasserer Christina Tronier (genvalgt)
Bestyrelsesmedlem Lene Voigt (genvalgt)
Bestyrelsesmedlem Helle Dromph (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:
Trine Stengade (genvalgt)
Valg til revisorsuppleant for 1 år

Lise Vedel Hansen (genvalgt)

7. Eventuelt

Ingen punkter til behandling
Kl. 19.05 takkede dirigenten for god ro og orden og satte dermed
punktum for dette års generalforsamling.
Referat godkendt af Merete Langwadt Guld den 1. november 2016

