
Generalforsamling  
torsdag d. 30. januar 2020 
Gymnastikafdelingen  

Referat 

1. Valg af dirigent 

Anna valgt. Anna konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt I overensstemmelse 

med vedtægterne med annoncering I Hillerød Posten. 

 

2. Afdelingsformandens beretning 

Tine: Første opgave efter generalforsamlingen i 2019 var at afvikle den traditionsrige 

opvisning. Det var som sædvanlig en stor succes med omkring 260 betalende tilskuere 

og over 100 deltagere.  

Efter opvisningen blev Crossdance oprettet som sommerhold. Vores løbehold kørte 

desuden videre.  

Vores konkurrencehold deltog igen i den østdanske talent række for juniorer med et mix 

og et pigehold.  Begge hold forbedrede resultaterne fra året før - især kunne det ses, at 

der har været bedre tid til at træne rytmeserie i løbet af sæsonen.  

Efter sommerferien kunne vi tilbyde 9 børnehold og 5 voksenhold ( 3 løbehold, 1 

crossdance hold og et helt nyt hold om søndagen: Step og styrke)  

Vi er i alt 174 medlemmer, heraf nu 99 børnemedlemmer, 55 voksenmedlemmer og 20 

træner, hjælpetrænere og minihjælpere. Medlemsantallet er meget stabilt i.forhold til 

2018.  

Vi har springhold for alle aldersgrupper under 18 år og trampolin. Desværre måtte vi i år 

nedlægge vores Teamgym konkurrencehold, da der ikke var tilslutning. Det kan skyldes, 

at vi oprettede et nyt tilbud for 8. klasse og op: Et italienshold ledet af unge trænere fra 

klubben. Vores løbe og crossdance hold er meget populære. Løbeholdet har afholdt 

nytårsløb for børnefamilier med stor succes og meget aktive med at deltage i forskellige 

løb. Marie Ejby Hansen, Christina Krath og Danijela Hatic fik årets idrætspris pga. deres 

meget flotte resultatet ved Copenhagen Half. 

Vi er meget priveligerede i, at have et velfungerende trænerteam. Heldigvis vil de mange 

trænere fortsætte til næste år. 

Fra et medlem blev der spurgt, om der et muligt at vi melder os ind i Atletik Danmark. Det 

er bestyrelsen meget lydhøre overfor – Christina Krath sender et link til bestyrelsen. 

Fremlæggelse af revideret regnskab 

Karen gennemgik det reviderede regnskab for 2019. Der er et overskud på 2.773 kr. Der 

var ellers budgetteret med et underskud på 32.500, men da transporten til Italien ikke 

blev betalt i 2019 som forventet, blev det til et overskud. Der er var 86.367 kr i banken 
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ved årsskiftet, En del af disse skal anvendes til udbetaling af godtgørelser i foråret og til 

Italiensturen. Regnskabet blev godkendt.  

3. Budget og afdelingens planer fremover 

Karen gennemgik budgettet for 2020. Der er budgetteret med et underskud på 12.702 kr. 

Budgettet blev godkendt.  

Formanden fortalte, vi forventer at køre videre med hold som nu – evt. med mindre 

justeringer i fx. aldersgrupper. Det endelige program er dog som altid afhængigt af 

trænerne og haltider. Såfremt det er muligt, ønsker Anna at etablere et hold for børn med 

særlige forudsætninger fx autisme. Vi leder efter en træner, som har de nødvendige 

forudsætninger.  Det stiller dog krav til hallen, fx. at lys kan dæmpes og den kan 

afgrænses i mindre “rum”. Der er også stort ønske om at kunne lave et seniorhold, men 

her skal der også først findes en træner. Til sommer tager 18 gymnaster og 3 voksne 

afsted til Festival del Sole i Italien. Det er 3. gang at vi deltager med et hold. 

 

4. Indkomne forslag 

Ingen indkommet. 

 

5. Fastsættelse af medlemskontingent 

Uændret kontingent i 2019. Se hjemmesiden. 

 

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

Tine og Karen var på valg og modtog genvalg. Anna var ikke på valg. 

 

7. Foreningsudvikling 

Tine henviste til generalforsamling i hovedforeningen den 24/2. De leder efter en 

kasserer og en næstformand. Formanden for hovedforeningen Peter Spanggaard fortalte 

om visionerne ift. at gøre indgangsområdet mere attraktivt og aktivere de forældre der 

venter, når deres børn trænes. 

 

8. Eventuelt 

Et medlem fremførte, at rygestedet ved indgangen er meget generende. Bestyrelsen 

tager fat i pedellen. 

Peter Spanggaard, formand for hovedforeningen, fortalte om de mange spændende 

arrangementer, som Hovedforeningen står for og opfordrede til, at vi bakker op om dem: 

23/2         Fastelavn Arresøhus 

24/2         Generalforsamling Hovedforening  

21-22/3    Dilletant teater (fredag 21. marts u. spisning / lørdag 22. marts 2020 med spisning) 

4/4           Standerhejsning (gammel tradition der genoplives) 

20/6         Sommerfest (der er bestilt et meget festligt band helt fra Jylland. Der kan    

laves indslag fra afdelingerne – fx gymnastikopvisning) 

23/6         Skt. Hans (børnevenlig) 

31/10       Aktivfest 
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Jens Wegener, formanden fra Vennerne, gjorde ligeledes opmærksom på de mange 

indsamlingsaktiviteter, som vi skal huske at støtte til glæde og gavn for foreningens 

ungdomsarbejde: 1) Salg af mad og drikkelse ved økodagen i april, hvor køerne lukkes 

ud på Lundholm i Lille Lyngby med over 8.000 besøgende fra nær og fjern, 2) Udlejning 

af festtelte 3) Nordsjællands største loppemarked i sidste weekend af september. 

Der var ros fra et medlem for træningen. Bestyrelsen videregiver det til trænerne. 

Løbeholdet drøftede mulige ideer til aktiviteter det kommende år. Bestyrelsen bakker op 

om alle gode initiativer også økonomisk, hvis der fremsendes en ide med budget, men 

har desværre ikke selv mulighed for at passe andet end den daglige drift. 

Løbeholdet blev opfordret til at lave et reklameindslag til opvisningen den 29/3. 

Vi skal huske at man har gratis medlemskab af motionsrummet. Flere er dog forvirrede 

over, hvordan man får adgang dertil. Der blev opfordret til at hjemmesiden opdateres og 

moderniseres. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Tine fortsætter 

som formand og Karen som kasserer.  

 


