Generalforsamling
tirsdag d. 29. januar 2019
Gymnastikafdelingen
Referat
1. Valg af dirigent
Anna valgt.
2. Afdelingsformandens beretning
Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen reduceret fra 5 til 3, og vi konstituerede os
således, at jeg blev formand, Karen blev kasserer og Anna menigt medlem.
Vores første opgave var at afvikle den årlige hjemmeopvisning i hallen for alle hold. Det
var som sædvanlig en stor succes med omkring 300 betalende tilskuere og over 100
deltagere. Desuden deltog vores konkurrence hold for første gang i den østdanske talent
række for juniorer med et mix og et pigehold. Drengene fik sølv.
Efter opvisningen blev der oprettet sommerhold: Crossdance, Italiens hold, springhold for
børn og løb.
Den første uge af sommerferien tog 11 gymnaster afsted til Italien til Festival del Sole.
Det var igen en meget stor succes, som virkelig skaber sammenhold for de store.
Efter sommerferien kunne vi tilbyde 8 børnehold og 2 voksenhold - løb og crossdance.
Der er nu 102 børnemedlemmer, 53 voksenmedlemmer og 20 træner, hjælpetrænere og
minihjælpere. Til alt held har vi efter flere års pause kunnet tilbyde et mor, far, barn hold
og fået nye dygtige og stablie instruktører på børneholdene. Vi har springhold for alle
aldersgrupper under 18 år, trampolin og et konkurrencehold. Der er desværre ikke så
mange deltagere på de to hold for de yngste, men vi håber det vender med børnetallet.
Vores løbe og crossdance hold er meget populære. Løbeholdet har afholdt nytårsløb for
børnefamilier med stor succes.
De store springhold har I årets løb besøgt Helsinge springhal, hvor der er rytmegulv,
fiberbane og springgrav. Desuden er der afholdt overnatning i hallen.
Vi er meget priveligerede i, at have et velfungerende trænerteam. Heldigvis vil de
allerfleste trænere fortsætte til næste år.
Fra et medlem blev der fremført nedenstående og bestyrelsen svarede følgende:
Opvisning:


DJ: Han er udskiftet – bestyrelsen havde taget beslutningen efter sidste opvisning




Uklare temaer: Det har været svært at gennemføre for trænere og bestyrelse. I år
er der ikke noget tema
Køb i kiosk: Står i invitationen og siges i velkomsttalen. Kringle serveres til de
frivillige om morgenen inden kiosken åbner. Vi skal huske at fjerne de synlige
rester.

Sommerhold:


Opfordring til flere sommerhold gerne for børn: Vi har crossdance sommerhold i år
og løbehold. Der oprettes kun sommerhold såfremt trænerne byder ind, da det
ligger uden for deres kerneopgave. Vi havde sommerspringhold sidste år for børn
og et Italienssommerhold. Tilslutningen var ikke stor.

Haltid:


Udfordringer med håndbold/crossdance skiftet bør løses: Vi havde lagt program
inden sommerferien. Håndbold “fik” den ledige tid efter sommerferien af
gymnastikken. Vi havde derfor ikke kunnet indrette programmet efter deres behov.
Bestyrelsen er dog også meget overraskede over, at håndbolden ikke har vist
hensyn ift at vi ikke kunne flytte vores tid og de havde fået tiden fra os. En anden
gang vil vi være meget mere tydelige med at lægge en lang pause ind, når/hvis
håndholden skal overtage en tid. Bestyrelsen og træneren havde på ingen måde
kunnet forudse den opførelse.

Beskrivelse af Spring 1:


Der har i to år været en gennemgående fejl på hjemmesiden, hvor der står at
spring 1 skal til opvisning i Frb. Centeret. Det bliver børn og voksne kede af når
det ikke sker. Bestyrelsen lovende at slette det og opfordrede til, at man en anden
gang tager direkte fat i træneren.

Spejle:


Der er indkøbt spejle til børneholdene som også kan bruges på crossdance
holdet.

Yoga:


Der var opfordring til at tilbyde mandeyoga eller børneyoga. Bestyrelsen vil meget
gerne tilbyde yoga igen, men har ikke egnede lokaler. Der blev talt om
muligheden for at bruge Arresøhus.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Karen gennemgik regnskabet. Der er et overskud på 34.000 kr., som skyldes et
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vennetilskud fra 2017, som kom ind i 2018 og stor medlemsfremgang på voksenholdene.
4. Budget og afdelingens planer fremover
Budgettet blev gennemgået og godkendt. Der budgetteres med et merforbrug på 32.500
til redskaber og arrangementer, herunder Italien. Formanden fortalte, at der muligvis
arbejdes for at afvikle et nyt familiemotionsløb. Endvidere ønskes der oprettet et
Italienshold for de helt store gymnaster (8. Klasse og op) for at fastholde de unge. De
øvrige hold forventes at køre videre som nu. Såfremt det er muligt, ønskes etableret et
dansehold.
5. Indkomne forslag
Ingen indkommet.
6. Fastsættelse af medlemskontingent
Uændret kontingent i 2019. Se hjemmesiden.
7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Anna var på valg og modtog genvalg. Tine og Karen var ikke på valg.
8. Foreningsudvikling
Der har været brugt meget tid i hovedbestyrelsen at tale om ny foreningsstruktur. Andre
udviklingstiltag som frivillighed/mødeledelse, Liv og Glade Dage projektet og ikke mindst
udvikling af de fysiske rammer omkring hallen har ikke været prioriteret. Der er lavet en
fin p-plads. Status for jordkøbet, som kommunen ville iværksætte ifm. liv og Glade dage,
kendes ikke. Der søges ny formand og sekretær.
9. Eventuelt
Intet.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Tine fortsætter som
formand og Karen som kasserer.
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