REFERAT
AF
GENERALFORSAMLING I GANLØSE GYMNASTIK
Tirsdag den 29.10 2019 kl. 19.00
i klublokalet over Badminton i Ganløse Hallen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Valgt blev Merete Langwadt Guld, som kunne konstatere, at der var udsendt indkaldelse til
generalforsamlingen den 8. oktober 2019, og at forsamlingen dermed var lovligt indkaldt.
Som referent valgtes Lene Voigt.
2. Valg af 2 stemmetællere
Valgt blev Karina Kastrup Ibsen og Anne Mette Holm
3. Aflæggelse af beretning
Formand Merete Langwadt Guld aflagde følgende beretning:
Ganløse Gymnastik har haft endnu en spændende sæson i 2018/19. Vi havde et solidt
medlemsantal med 618 aktive medlemmer henover sæsonen, som kulminerede med en
fantastisk opvisning med temaet Cirkus, hvor instruktører, hjælpere, medlemmer og også
bestyrelsen havde en fest. Men sæsonen bød selvfølgelig også på mange andre aktiviteter
og oplevelser.
Der går faktisk ikke en sæson uden visse prøvelser på det praktiske plan. I den forgangne
sæson var det foldevæggen, som drillede - mere end sædvanligt. I anden halvdel af
sæsonen var den helt ude af drift. Det betød store forstyrrelser på børneholdene, at hallen
ikke kunne opdeles i to, og i den forbindelse vil jeg godt takke instruktører og hjælpere for
at holde ud og trods alt få undervisningen til at virke. Vi måtte også starte nuværende
sæson uden foldevæg, men den er sat op i uge 42 2019, og det er en stor lettelse for alle.
For et par sæsoner siden, valgte vi nyt klubtøj af mærket Craft. I sidste sæson indgik vi så
en 3-parts aftale med Craft og en forhandler, som giver hurtigere forsyning af klubtøj, og
også mulighed for vores medlemmer til at købe tøjet via vores hjemmeside til
konkurrencedygtig pris. På sigt håber vi, at aftalen vil føre nogle rabatter med sig til
foreningens eget køb af klubtøj.
Og så lidt om holdene: Flere og flere har fået øjnene op for kombi-billetten og vi valgte
derfor at fortsætte med ordningen, hvor medlemmer betaler en fast pris og kan træne frit
på en række voksenhold. Vi overvejer, om der skal være en lignende ordning for
yogaholdene, da yoga som disciplin vokser mange steder - også hos Ganløse Gymnastik,

hvor vi åbnede et nyt hold lørdag morgen - og i nuværende sæson har vi faktisk åbnet
endnu et morgenhold.
Også vores tilbud til seniorer er vældig godt besøgt og ikke mindst hjernetræningen (eller
SMART træning, som det hedder officielt), som vi startede lidt før den officielle sæsonstart
i 2018, er blevet godt modtaget.
Sæsonen 2018/19 startede med et opstartsmøde for alle instruktører og hjælpere. Dagen
indeholdt også igen et DGI-kursus for vores springinstruktører og hjælpere; det foregik om
formiddagen, og resten mødte så ind ved frokosttid til foreningsmøde.
Senere samme måned, blev det traditionsrige Ganløse by Night afholdt, og for indsatsen
på Kræmmermarkedet i foråret 2018 modtog Ganløse Gymnastik en flot sum på 30.000, og vi siger 1000 tak til Idrættens Venner for det flotte tilskud.
I september gentog vi weekendturen for bestyrelsen, som giver os mulighed for at gå
mere i dybden med bestyrelsesarbejdet og langtidsplanlægningen.
Som i tidligere år arrangerede et næsten utrætteligt underudvalg et åbent motionsevent
nemlig Lyserød Lørdag i 2018 til fordel for Kræftens Bekæmpelse – det var en succes med
flot deltagerantal, og det gav et tilskud til Kræftens Bekæmpelse på godt 11.000, som
bliver muliggjort af gode lokale sponsorer og et godt besøg i cafeen efter øvelserne på
gulvet.
Året blev igen afsluttet med en forenings-julefrokost for instruktører/hjælpere og
bestyrelsen - denne gang arrangeret af nogle af vores instruktører.
Forårsopvisningen i marts 2019 var en forrygende oplevelse, og cirkus-temaet gav nye
muligheder for spas og udklædning. Vores instruktører præsterede stor opfindsomhed mht
udklædning og koreografi, og det var en fornøjelse at se det høje niveau på holdene.
På kræmmermarkedet i maj 2019 var Ganløse Gymnastik igen på pletten og bemandede
som året før både madteltet og æbleskivevognen - alt sammen til fordel for Idrættens
Venner. De returnerede så ved Ganløse by Night med en flot check på 25.000. Så over de
sidste 4 år har vi sammenlagt fået over 100.000 fra Idrættens Venner - det er mange
penge, som vi er meget taknemmelige for.
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmer, forældre, instruktører, hjælpere og ikke mindst
bestyrelsen for det høje engagement, ihærdighed og godt festligt samvær.
Merete Langwadt Guld
Ganløse Gymnastik
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for kommende regnskabsår
til godkendelse
Kasserer Anne Lund-Hansen fremlagde og gennemgik budgettet for 2018-19, og
forsamlingen godkendte regnskabet.
Ligeledes gennemgik hun budget for 2019-20, og dette blev også godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg
a) Valg af bestyrelse i henhold til §11
På valg:
Formand Merete Langwadt Guld – genvalgt som formand
Bestyrelsesmedlem Karina Kastrup Ibsen - genvalgt
Bestyrelsesmedlem Anne Mette Holm – genvalgt
Alle for en periode på 2 år.
b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
På valg:
Helen Travers - genvalgt
Else Ruby – genvalgt
c) Valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
På valg:
Christina Tronier - genvalgt
Lise Vedel Hansen - genvalgt
7. Eventuelt
Intet under dette punkt

