
  
 
 

Referat 
 

Referat fra Generalforsamling i Gymnastikafdelingen, tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.30 
 

Referent: Christina Jensen 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Valg af dirigent 
Lise bød velkommen. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i 
Lokaltnyt nr. 2 og 3. Generalforsamlingen er desuden annonceret 
på Facebook og i mail til medlemmer. 
Der var ikke brug for en dirigent. 
 

Punkt 2. 
 
 
 

Aflæggelse af beretning 
Holdstatus 
Gymnastikafdelingen har haft en god sæson i år. Vi i år i alt har 
haft 283 holdtilmeldinger på hele året. Sidste år havde vi 271 
holdtilmeldinger og forrige år 283 holdtilmeldinger, så antallet af 
gymnaster ligger rimelig stabilt. I gennemsnit for efterår og forår 
har der været 232 holdtilmeldinger. 
 
Vi har haft mange børn på vores hold: 
På Mor/far og barn holdet har vi haft 16 børn, Tumlespring 36 
børn, Spring 1 23 børn, Spring 2 20 børn og på Spring 3 22 børn. 
Vi havde ingen danseinstruktør i starten af sæsonen, men 
heldigvis henvendte Julie sig og vi fik et dansehold op at stå efter 
jul med 12 tilmeldte børn. I alt 129 børn. 
 
Vi har også haft rigtig mange voksne på vores hold. På M/K holdet 
har der været 26 medlemmer. På ”Motion for seniorer” har der 
været 40 medlemmer. Meget flot. 
Zumba og GYMFit holdet har været delt op i en efterårs og 
forårssæson. På Zumbaholdet var der i efteråret 38 medlemmer 
og i foråret 29 medlemmer. På GymFit holdet var der i efteråret 11 
medlemmer og i foråret 8 medlemmer. I alt har der været 115 
voksne holdtilmeldinger i efteråret og 103 holdtilmeldinger i 
efteråret. Rigtig flot!  
 
Vores forening tiltrækker rigtig mange gymnaster udefra. I år bor 
ca.41% af børnegymnasterne og ca.48 % af voksengymnasterne 
ikke i vores lokalområde. Det vidner både om, at vi har brug for at 
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tiltrække gymnaster ude fra, for at kunne opretholde vores hold, 
men også om, at vi rent faktisk har været i stand til at gøre det.  
 
Der har været 10 instruktører og 10 hjælpetrænere. Dertil kan 
man vist godt sige, at Christian er blevet uofficiel 
hjælpetræner/instruktørafløser på mor/far og barn holdet. Mange 
tak til jer alle for jeres store indsats gennem hele sæsonen. 
 
Vi forsøgte i år at starte et sommerhold op for Spring 2 og 3, men 
det lykkes desværre ikke grundet instruktørmangel. Til gengæld 
planlægges en ekstra springdag den 27. maj for Spring 2 og 3. 
 
I foråret har vi fået kontakt til Tanja, som havde et ønske om, at 
starte et motionshold op for overvægtige børn. Vi kom lidt sent ud 
over rampen med det, og har måttet ændre konceptet lidt, så det 
nu er et hold for alle børn fra 7-12 år. Holdet hedder Funtastic 
Fitnastic, startede op efter opvisningen og forløber frem til 
sommerferien. Der er pt. 6 tilmeldte. Det tager noget tid, at løbe 
noget nyt i gang, men vi håber Tanja har mod på at fortsætte 
næste sæson. Også mange tak til Tanja. 
 
Det er min fornemmelse, at vi vil kunne tiltrække endnu flere 
børne gymnaster, end vi har gjort i år. F.eks. har vi måttet afvise 
nogle stykker på mor/far og barn holdet og jeg tror også der er 
muligheder i flere danse eller rytme hold eller nogle hold der er 
mere leg, dans og motion for de som ikke lige er til rent boldspil 
eller ren springgymnastik. Vores udfordring er lige pt. at få 
instruktører og have ressourcer til at opsøge og igangsætte nye 
initiativer. Og så er vi selvfølgelig udfordret af at ligge lige mellem 
to rigtig store gymnastikforeninger, som tiltrækker rigtig mange 
både børn, unge, hjælpetrænere og instruktører. 
  
På voksen siden går det rigtig godt og stabilt på de to seniorhold, 
som har stor tilslutning. Zumba har også haft rigtig god tilslutning, 
mens vi mangler lidt gymnaster på vores GymFit hold. Her er 
udfordringen nok de mange fitness centre og måske noget PR.   
 
Bestyrelse 
Vi har i år været 6 bestyrelsesmedlemmer (heraf 2 instruktører). 
Det meste af året har vi dog reelt kun været 2 
bestyrelsesmedlemmer og 2 instruktører, som vi forsøger at 
friholde for alt for mange opgaver ud over de hold som de 
varetager. 
 
Det har været første sæson, hvor vi som forholdsvis ny bestyrelse 
skulle klare os uden Tina Folkmann, der har været formand i 
gymnastikken i flere år. Tina har heldigvis været lige i nærheden, 
så vi har kunnet spørge, om mange ting. Det har været en god 
hjælp. Mange tak til Tina for altid at være klar til at drøfte diverse 
spørgsmål og give en hjælpende hånd. 
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Selv om det generelt har gået rigtig godt for gymnastikken i år, har 
der været meget få mennesker til at drive det. Derfor har det 
meste af bestyrelsens arbejde i år gået på drift, hvilket også tager 
en del ressourcer. For at fastholde og tiltrække både gymnaster, 
instruktører og hjælpetrænere tænker jeg dog, at der er behov for 
flere ressourcer til bestyrelsen, for at kunne gentænke nogle ting 
og for at kunne iværksætte nye tiltag. 
Linda og jeg har deltaget i DGIs gymnastik møder og det giver 
god inspiration, men vi har manglet ressourcer til at kunne 
omsætte den. 
 
Instruktører/hjælpetrænere/bestyrelsesmedlemmer stopper 
Vi har desværre et par instruktører som er stoppet efter vores 
opvisning. Det er Mette og Maja, som begge har været 
instruktører i foreningen i mange år. De bliver vanskelige at 
undvære og er altid velkomne igen, såfremt de skulle få lyst og 
mulighed for det. Vi sagde farvel til Mette og Maja til opvisningen, 
men også her, vil jeg gerne sige mange tak til Mette og Maja for 
deres store arbejde gennem mange år. 
 
Pernille og Christina stopper desværre i bestyrelsen, men også de 
er meget velkomne igen. Mange tak for jeres indsats de sidste par 
år. Vi håber at se jer igen. 
 
Arrangementer 
Ud over en række bestyrelsesmøder og planlægningsmøder har 
vi afholdt en fælles dag for instruktører og hjælpetrænere i august 
måned, hvor meningen var, at de nye hjælpetrænere skulle have 
et modtager kursus af Pia, Brian og Maja, hvorefter vi skulle spille 
NERF og hygge med aftensmad. Desværre var opbakningen til 
dagen ikke så stor, så det endte med kun at blive et modtager 
kursus, kage og en lille smule NERF. 
Vi har afholdt en fælles juleafslutning for alle børneholdene i 
december. I modsætning til de sidste par år, hvor forældre og 
søskende har været inviteret med til æbleskiver, afholdte vi i år 
kun arrangementet for gymnasterne med småkager/juice mm. 
Dette var begrundet i Kulsviergårdens fugtskade og mangel på 
ressourcer i bestyrelsen.   
 
Opvisningen 
Gymnastikafdelingens forårsopvisning blev afholdt den 15. april 
på Kulsviergården. Det var en dejlig dag. Vi havde besøg af 300 
betalende gæster (2017: 213, 2016: 243, 2015: 175 betalende 
gæster). Tallene kan dog ikke direkte sammenlignes, da vi i år 
også har valgt at tage entré for børn fra 3-15 år. I alt har vi været 
mellem 450-500 mennesker i hallen. Rigtig dejligt med masser af 
liv, flotte opvisninger og god stemning. 
Der var rigtig mange forældre, som havde sponseret kage til vores 
opvisning, som blev solgt sammen med drikkevarer. Endvidere 
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var der nogle forældre, som hjalp til ved musikken, ved sang, i 
baren og med redskaber. Tusind tak for det. 
Der blev givet 8 5 års medaljer og 1 10 års medaljer og 
Fighterpokalen blev givet til Amalie Lindberg Lyng Madsen fra 
spring 3. Et kæmpe tillykke til dem alle. 
Vi havde også gæstebesøg af Triple team (springhold) fra HGI, 
som lavede et SUPER flot show. 
En stor tak skal der lyde til alle instruktører, hjælpetræner, 
gymnaster og hjælpende forældre, som gjorde denne opvisning til 
en dejlig oplevelse.  
 
Næste sæson 
Bestyrelsen og instruktørerne arbejder på, at få næste sæson på   
plads. Der er stadig lidt udeståender, men som det ser ud lige nu 
fortsætter vores voksenhold uændret.  
Det ser ud til, at vi er så heldige, at Julie og hendes veninde 
Amanda sammen gerne vil tage to dansehold, så vi kan tilbyde et 
hold for de ca. 7-10 årige og et hold for de ca. 11-14 årige.  
På Tumlespring og springholdene ser det nu ud til, at vi er dækket   
ind med instruktører og hjælpetrænere, men vi mangler en ny 
instruktør til mor/far og barn holdet. Det er rigtig ærgerligt, men vi 
håber stadig på, at nogen melder sig. 
Vi håber også på, at Tanja fortsætter med Funtastic Fitnastic. 
 
I den kommende tid venter også opgaver vedr. ansøgninger om 
penge til nye redskaber og deltagelse i gymnastikkurser. Hvis vi 
skal opretholde vores ”Kvalitet i børnegymnastikken” mærkning, 
skal den vedligeholdes i år. 
 
Jeg håber vi bliver lidt flere i bestyrelsen i år, så vi får mulighed for 
at tage fat i lidt gentænkning og udvikling. Der er mange 
muligheder, hvis vi sammen finder energien til at gribe dem. 
 
Vi ser frem til ny og spændende sæson med forhåbentlig mange 
medlemmer. 
 
Beretningen blev godkendt. 

Punkt 3. Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige 
forhold 
Linda gennemgik regnskab for sæson 2017/2018 og budget for 
næste sæson. 
 
Indtægter: 
 
I år har vi fået 142.050,- kr. ind på kontingenter, hvor der er 
budgetteret med 110.000,00 kr. Den højere indtægt skyldes især 
forhøjelse af kontingenter. 
  
Vores aktivitetstilskud er på 30.260,- kr. og i alt en indtægt på 
172.310,- kr. 
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Udgifter 
 
Trænerpleje 
Vi har haft en udgift på trænerpleje på 57.899,22 kr. hvilket er på 
niveau med budgettet på 60.000,- kr. 
 
Halleje 
Vi har haft en udgift på hallejen på 26.621,23 kr., hvilket også er 
på niveau med budgettet på 27.000,- kr.  
 
Møder og gaver 
Der er blevet brugt 552,45 kr. mod et budget på 5.000,- kr. 
 
Administration 
Der er brugt for 1.589,34 kr. primært til Conventus/it. Der var 
budgetteret med 1.500,- kr. 
 
Kontingent og abonnement 
Der er blevet brugt 3.732,33 kr. og budgetteret med 3.000,- kr. 
 
Forplejning til holdene i forbindelse med juleafslutning 
Der blev i år brugt 923,85 kr. mod et budget på kr. 3.500,-. Dette 
skyldes et noget mindre arrangement i forhold til tidligere år, da vi 
dels ikke er så mange i bestyrelsen og at der har været 
vandskade i hallen, som ikke gjorde samme arrangement muligt. 
 
Kurser 
Der er afholdt kurser for 4.503,56 kr. hvilket er langt under 
budgettet på 19.000,00 kr. Vi har derfor valgt at bruge flere penge 
på rekvisitter i stedet for. 
 
Rekvisitter/indkøb 
Der er i alt indkøbt for 14.577,05 kr. mod et budget på kr. 5.000,-. 
 
Finansielle poster 
Der er i indeværende regnskab brugt kr. 330,41 kr. 
 
Totalt set har vi haft et overskud på 59.036,48 kr. hvoraf 55.000,- 
er bevilget overført til næste regnskabsår. 
 
Afregning af årets opvisning er ikke med i regnskabet, da den blev 
afholdt 15. april som er efter endt regnskabsår. 
 
Gymnastikopvisning 
Der har været en indtægt på 6.759,94 kr. i år på opvisningen. 
 
Indtægten på indgangen var 10.580,- kr. Der var 253 betalende 
voksne og 46 betalende børn. Til trods for at vi havde sat entre op 
til 40 kr. for voksne og 10 kr. for børn – der tidligere ikke har 
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betalt, var der fremgang i besøgstallet i forhold til sidste år hvor 
213 voksne betalte. 
 

Punkt 4. 
 
 

Indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogen forslag. 

Punkt 5. 
 

Valg af udvalgsmedlemmer 
Mette, Christina og Pernille har meddelt, at de træder ud af 
bestyrelsen. Pia, Linda og Lise er på valg, men genopstiller alle 3. 
 
Vi vil rigtig gerne have valgt nogle nye ind i bestyrelsen. Der er 
også mulighed for at tilkendegive, at man gerne vil hjælpe til på en 
eller anden vis, uden at være en del af bestyrelsen. Det kan være 
i forbindelse med arrangementer eller til varetagelse af 
enkeltopgaver uden at man behøver komme til bestyrelsesmøder 
osv. 
 
Maja Nederlund Hansen og Tine Bojer Jørgensen stiller også op 
til bestyrelsen. 
 
Følgende er valgt for 2 år: 
 
Maja Nederlund Hansen 
Tine Bojer Jørgensen 
Linda Lyng Madsen 
Pia Høier 
Lise Lausten Frederiksen 
 
Lise opfordrede til, at alle spørger sig for, om der er flere som 
kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet eller at påtage 
sig enkeltopgaver. I så fald er alle velkomne. 
 
Der vil blive afholdt et bestyrelsesmøde den 29. maj. i klubhuset. 
 
Velkommen til de nye medlemmer. 
 

Punkt 6. 
 
 
 

Eventuelt 
 
Forslag om at forsøge at lægge danseholdene om mandagen i 
stedet for om onsdagen. Der er mange medlemmer fra spring om 
torsdagen, som gerne vil gå til dans. Men måske får de ikke lov, 
hvis det er to dage i træk?  
 
Bestyrelsen vil undersøge om der er mulighed for at flytte 
danseholdene.  
 
Der lægges op til at bestyrelsen kigger på kontingentet på M/K 
holdet vs. seniorholdet. Der spørges ind til hvorfor der er en 
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forskel i kontingentet på de to hold. Spørgeren mener, der er 
risiko for medlemstab pga. kontingentet. 
 
Bestyrelsen vil undersøge det.  
 
M/K holdet gjorde opmærksom på, at der stadig er rodet i 
redskabsrummet på skolen, når de kommer mandag aften.  
 
Lise oplyste, at der har været afholdt møde med skolen derom i 
årets løb, og at vi må gøre det igen. Skolen i øvrigt har været 
meget imødekommende, har i den forgangne sæson flyttet deres 
klubaftener fra mandag til onsdag for at undgå de udfordringer der 
har været og har været rigtig gode til at opfordre børnene til at gå 
til dans. Vi har desværre ikke nået at få gennemgået skabe og 
redskabsrum på skolen i år. Til gengæld har vi haft en 
oprydningsdag på Kulsviergården. 
 
Den 14. juni er der sommerfest på skolen. ASGI får en stand og 
deler foldere ud. Tina Folkmann efterspørger hjælp til at bemande 
standen - til at hjælpe til med at informere om ASGIs fritidstilbud.  
 
Søren Jensen oplyste, at han har deltaget i et DGI Fitness 
netværks møde, hvor man bl.a. talte om, hvorvidt man kunne lave 
nogle samarbejder omkring fitness i alle de små foreninger i 
Nordsjælland. Der er planlagt et nyt møde, som skal være i vores 
klubhus. Linda booker klubhuset dertil. 
 
Søren Jensen opfordrer i øvrigt til at komme og være med til hans 
sommer GymFit, hvor torsdag kl. 19.00. Man mødes på skolen. 
 

 

Dato: 20. maj 2018 
 
Christina Jensen/Lise Lausten Frederiksen 
 


