Referat af Lillerød Gymnastikafdelings generalforsamling
onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.05 i Lillerød Hallerne
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens vedtægter
5. Forslag til fastsættelse af medlemskontingent
5A. Orientering om medlemskontingent
6. Indkomne forslag
• Ingen forslag modtaget
7. Valg til afdelingsbestyrelsen
• Sekretær – genopstiller
• Kasserer – genopstiller ikke
• 2 bestyrelsesmedlemmer – genopstiller ikke
8. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
9. Eventuelt
Ad 1 – Valg af dirigent
Michael Læssøe blev foreslået og valgt til dirigent. Han takkede for valget og kunne efterfølgende
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Ad 2 – Årsberetning
Formand Jette Hansen fremlagde beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3 – Regnskab
Kasserer Michael Læssøe gennemgik regnskabet.
Der blev spurgt til aktierne, som er et gammelt køb, da en konto gav flere renter ved køb af aktier.
Det blev bemærket, at der ingen renteindtægter er, men der er samtidig heller ingen udgifter til
gebyrer mm. Gebyr til PBS har intet med banken at gøre.
Ropeskipping kontoen (som er for K1 + K2) indeholder indbetalt kontingent samt penge fra Allerød
Ordningen. Udgift i note 9: Allerød Ordningen er blevet udbetalt for 2 år på samme tid.
Regnskabet blev efter spørgsmålene godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4 – Vedtægter
Bestyrelsen havde forslag til nye vedtægter. Vedtægterne ligger tæt op af Hovedbestyrelsens
vedtægter, som foreningen tidligere har hørt under.
Generalforsamlingen foregår fremover i marts og ikke som tidligere i februar måned.
Punkterne blev gennemgået og der var få kommentarer.
§ 5 - Ledelse er ændret således, at Formand og Sekretær ikke er på valg i samme år og der kan
max. være 9 personer i bestyrelsen.
§6 - Kontingent er ændret således, at bestyrelsen kan lade dette stige jf. stigningen i
nettoprisindekset i kalenderåret.
§9 – Generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring til generalforsamlingen i 2012. Til stk.6
skal tilføjes ”Formand, Sekretær og Kasserer”
§16 – Opløsning. Ved en evt. opløsning af foreningen tilfalder foreningens penge til Julemærkehjemmet/Fonden
Alle punkter blev vedtaget med bemærkning til at §9 stk. 6 medtages i referatet.

Ad 5 – Medlemskontingent
Bestyrelsen havde fremlagt forslag vedr. medlemskontingent.
Grundet beskæring i Allerød Ordningen på min. kr. 50,- pr barn under 25 år blev der forslået en
kontingentstigning for børn og unge under 25 år.
De nuværende kontingenter har været uændret siden 2007.
Punkterne blev gennemgået og vedtaget.

Ad 5A – Medlemskontingent
Bestyrelsen orienterede om fastsættelse af medlemskontingent.

Ad 6 – Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7 - Valg til afdelingsbestyrelsen
På valg:
Michael Læssøe
Susanne Dyring Andersen
Tine Røder Hansen
Linnea Aagaard Christensen

Kasserer
Sekretær
Best.medlem
Best.medlem

Ikke på valg:
Jette Hansen
Fortsætter på 3. år

Formand

genopstiller ikke
ønsker genvalg
ønsker genvalg
ønsker genvalg

Irene Schaffalitzky de Muckadell Best.medlem
Ønsker at udtræde. 1 år tilbage af perioden
Lise Tarp
Best.medlem
Ønsker at udtræde. 1 år tilbage af perioden
Janne Bolin
Best.medlem
Opstiller til posten som kasserer. 1 år tilbage af perioden
Bestyrelsen ønsker at opstille følgende kandidater til bestyrelsesposterne af 1 års varighed:
Ann Puck og Morten Mohr Hansen.
Da Michael Læssøe ikke genopstiller, indstillede bestyrelsen Janne Bolin til posten som kasserer.
Dette blev vedtaget af forsamlingen.
Til posterne som bestyrelsesmedlemmer opstillede Ann Puck og Morten Mohr Hansen. Begge blev
valgt af forsamlingen.

Den nye afdelingsbestyrelse for 2011-2012 ser derfor således ud:
Jette Hansen
Janne Bolin
Susanne Dyring Andersen
Linnea Aagaard Christensen
Tine Røder Hansen
Ann Puck
Morten Mohr Hansen

Formand
Kasserer
Sekretær
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem

valgt for 1 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år
valgt for 1 år
valgt for 1 år

Ad 8 – Revisorer og én revisorsuppleant
Curt Hansen genopstiller og blev valgt for 1 år.
Maibritt Müller genopstiller ikke.
Betina Wagner Jensen er revisorsuppleant og opstillede som revisor og blev valgt for 1 år.
Ingen opstillede som revisorsuppleant.

Ad 9 – Eventuelt
Intet
Michael Læssøe takkede de 15 fremmødte for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen
kl. 19.20.

Susanne Dyring Andersen
Lillerød den 27. marts 2011

Godkendt på bestyrelsesmødet den 12.04.2011:
Jette Hansen
Formand

Janne Bolin
Kasserer

Ann Puck
Best.medlem

Linnea Aagaard Christensen
Best.medlem

Tine Røder Hansen
Best.medlem

Susanne Dyring Andersen
Sekretær

Morten Mohr Hansen
Best.medlem

