
Generalforsamling  

torsdag d. 3. juni 2021 

Gymnastikafdelingen St. Lyngby If 

Referat 
1. Valg af dirigent !

Tine valgt. Tine konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt I overensstemmelse 
med vedtægterne ved annoncering I Hillerød Posten.!

2. Afdelingsformandens beretning 
− Usædvanligt år på mange måder pga. Corona 
− Vi fik aldrig holdt opvisning i 2020, da vi måtte nedlukke holdene i marts. Vi sendte 

blomster til trænerne og afleverede personligt medaljer for 5- og 10 års medlemskab,  
− All Stars, Spring 1 og 2 nåede en fantastisk opvisning i Royal Stage lige inden luk-

ningen, 
− Turen til Italien blev desværre aflyst 
− Voksenholdene (løbeholdet, Crossdance og Step) fortsatte udenfor, da det blev mu-

ligt. Løbehold meget aktive og engageret. Tak til Stine for social medier opdateringer. 
− Efter sommerferien kunne vi tilbyde 9 børnehold og 5 voksenhold 
− Det var nogle nye rammer vi skulle vænne os til med meget rengøring og afspritning. 

Tak til trænerne for at påtage sig denne opgave. 
− Der har været en meget stor stigning på Far, Mor, Barn (1-3 år). Så meget at der var 

venteliste. Da Corona kom måtte holdet opdeles. 
− De andre børnehold har ikke været fyldt op. Det varierer noget år for år. 
− Vores italienshold kørte videre og bliver ledet af unge trænere fra klubben. 
− De to trampolinhold blev slået sammen til et med og fik længere træningstid. 
− Vores løbe og crossdance hold er fortsat meget populære.  
− Vi blev desværre igen lukket før jul. Nogle voksenhold fortsatte på Teams, Løbeholdet 

kørte videre i det omfang de måtte. Børnehold blev lukket helt. 
− Generalforsamlingen blev udskudt og opvisningen aflyst.  
− Som kompensation for den aflyste træning er der tilbudt sommergymnastik til alle 

børnehold. Far, Mor og Barn har haft 2 hyggesøndage. 
− Der er netop holdt et event med Silent Fit, som vi undersøger muligheden for at be-

nytte for bedre udnyttelse af hallen. 



− Vi er i alt ca. 180 medlemmer, heraf nu 110 børnemedlemmer, 50 voksenmedlemmer 
og 20 trænere, hjælpetrænere og minihjælpere. Medlemsantallet er lidt stigende i for-
hold til 2019.  

− Vi er meget priviligerede ift at have et velfungerende trænerteam. Vi har i bestyrelsen 
prioriteret at forsætte deres godtgørelse under nedlukningen. Der er desværre mange 
der stopper pga. efterskole og studier, men vi håber de vende tilbage. 

− Vi har en god støtte med Vennerne som hjælper os med kurser, dragter og redska-
ber. Tak for det. 

 Formand Peter Spanggaard spurgte til Italiensholdet og Landsstævne. Italiensholdet   
 nedlægges desværre. Tiden er gået fra holdet. Landsstævnet vil vil opfordre til at de   
 unge/voksenhold deltager i. 

 Vi drøftede det uhensigtsmæssige i, at dørene låser automatisk kl. 17, når man er midt i  
 træning. En ringeklokke ville være en rigtig god løsning. 

 Der var ros til de unge trænere. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab!
Karen gennemgik det reviderede regnskab for 2020. Der er et underskud på 28.510 kr. - 
budgettet var et underskud på 12.702 kr.  Underskuddet skyldes transporten til Italien 
som er betalt i 2020. Der var 58.873 i banken ved årsskiftet, En del af disse skal anven-
des til udbetaling af godtgørelser i foråret.  

 Der blev spurgt til hvordan vi regnskabsmæssigt håndterer frikontingent.  Hidtil har vi   
 ikke ladet det indgå i regnskabet, men blot meldt dem til holdet uden beregning. Karen   
 spørger Christina, hvordan vi fremover skal håndtere det. 

 Mobilepay og Dankort ble drøftet. Gymnastikafdelingen har fravalgt det da det var for dyr 
 (75 kr. om måneden), men vi er meget interessede i at have det hvis hovedforeningen   
 kan finde en billigere løsning. 

 Dyre bankgebyrer blev drøftet. Det vil være godt med mere konkurrence på priserne eller 
 et sponsorat. 

 Tilskud til Italiiens turen skal retur til vennerne. Karen sørger for det sker. 
!
 Regnskabet blev godkendt.  
!

4. Budget og afdelingens planer fremover !
Karen gennemgik budgettet for 2020. Der er budgetteret med et overskud på 24.600 kr.  
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 Der var flere  spørgsmål til budgettets poster, som bar præg af, at det var blevet lavet i   
 vinteren og justeret umiddelbart op til generalforsamlingen ift. forårets store    
 kontobevægelser, bla. en stor tilbagebetaling på 55.000kr. for fly til den aflyste Italienstur. 
 Det betød at tallene så noget  tilfældige ud. Der var enighed om, at  budgettet fra i vinters 
 nok skulle have været fastholdt, da et budget trods alt kun er et gæt over året der   
 kommer.  Budgettet blev godkendt. !
!
 Formand Tine fortalte, vi forventer at køre videre med hold som nu – evt. med    
 mindre justeringer i fx. aldersgrupper og tider. Det endelige program er dog som altid   
 afhængig af trænerne og haltider.!
 !
 Vi forventer at søge støtte fra Nordea finde til Silent fit udstyr og – hvis vi har overskud –  
 til Exo-tag udstyr (laser spil til unge drenge). Formand Peter sagde, at det skulle    
 hovedstyrelsen først godkende, så de kunne vurdere om der skulle søges andre ting til   
 foreningen.!
!
 Vi har et MEGET stort ønske om mere moderne musikudstyr, som er integreret i hallen   
 eller på hjul med en simpel ledning og hvor man ikke skal slæbe det frem og tilbage. Og  
 ikke mindst projekter til hallen, som kan bruges til opvisning og optagelse under    
 træningen. !
!
 På drømmestadiet er en springgrav med intergrerede trampoliner. Vi vil gerne spørge   
 kommunen om den mulighed. 

5. Indkomne forslag!
Ingen indkommet. 

6. Fastsættelse af medlemskontingent!
Uændret kontingent i 2020 – dog med justeringer ift. tider. Se hjemmesiden. 

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer!
Anne var på valg og modtog genvalg. Karen og Tine var ikke på valg 

8. Eventuelt!
Peter Spanggaard, formand for hovedforeningen, fortalte om de mange spændende ar-
rangementer, som Hovedforeningen står for og opfordrede til, at vi bakker op om dem.!
Jens Wegener, formanden fra Vennerne, gjorde ligeledes opmærksom på de mange ind-
samlingsaktiviteter, som vi skal huske at støtte til glæde og gavn for foreningens ung-
domsarbejde.!
!
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Tine fortsætter 
som formand og Karen som kasserer. Bestyrelsen vil gerne arbejde for at nye kræfter 
kan tage over ved næste generalforsamling.
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