Generalforsamling i Lillerød Gymnastik
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 18.00 – 19.00
Lillerødhallerne, mødelokalet v. caféen
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
- bestyrelsen foreslår Peter Haugaard
2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
- skal ikke godkendes, men der må stilles spørgsmål til den.
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
- der er ikke modtaget forslag
5. Valg til bestyrelsen
Formand
Kasserer
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedl.

Jette Hansen
Linnea Aa. T. Christensen
Morten Mohr Hansen
Malene Bro Hansen
Anne Marie Præstholm

På valg i 2020
På valg i 2019
På valg i 2019
På valg i 2020
På valg i 2020

Modtager genvalg
Modtager genvalg

Suppleanter (vælges for ét år af gangen)
Janne Bolin
Nicklas Bill Skjoldborg

Modtager genvalg
Modtager genvalg

6. Valg af revisorer (vælges for ét år af gangen)
Betina Wagner Jensen
Curt Danekilde Hansen

Modtager genvalg
Modtager genvalg

Revisorsuppleant
Dorte Hinrup Klitgaard
7. Eventuelt

Modtager genvalg

Ad 1 – Valg af dirigent
Peter Haugaard blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt i forhold
til vedtægterne.
Ad 2 – Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
Formand Jette Hansen fremlagde beretningen (lægges på hjemmesiden).
Ad 3 – Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
Kasserer Linnea Aa. T. Christensen gennemgik regnskabet.
Kontingenter – lavere bl.a. pga. færre medlemmer.
Diverse indtægter - Penge fra Lillerød Idræts Forening/Idrætsfonden efter denne blev nedlagt.
Dragter - Højere dragtbeløb er fra AfterRep og MasterRep.
Arrangementer – Indtægt primær fra hjemmeopvisning og DGI events.
Administrationsudgifter er steget pga. fuldtidsansat og flere timer til vores bogholder.
Bestyrelsesarbejde – Sidste år fik Jette Hansen årets lederpris og med den fulgte 5.000 kr. JH inviterede
bestyrelsen til Sport 2017 i Herning.
I alt giver det et underskud på 60.592 kr.
Der blev efterfølgende stillet spørgsmål til bestyrelsen.
• Ligger vi på et normalt leje omkring at være i underskud?
o Vi arbejder målrettet på at forbedre resultatet. Beslutningen fra generalforsamlingen 2018
vedr. beregning af kontingent, vil først slå helt igennem i 2019, når der både har været en
fuld vinter- og sommersæson.
•

Kan efterårs- og vinterferieaktiviteter meldes før ud? Nogle er ærgerlige over, de allerede har lagt
andre planer. Det tager vi til efterretning og vil i 2019 annoncere vores aktiviteter tidligere, når det
er muligt.

•

Hvor mange klippekort får vi solgt?
o Det varierer - i 2018 har vi solgt 48. Det er især seniorerne, der nyder godt af
klippekortordningen.

•

Forslag til at regnskabsåret følger sæsonen?
o Det vil blive undersøgt hos SKAT. Såfremt det kan lade sig gøre, skal vedtægerne ændres, og
der vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Ad 4 – Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

Ad 5 – Den nye bestyrelse for 2018/2019
Formand
Jette Hansen
Kasserer
Linnea Aa. T. Christensen
Næstformand
Morten Mohr Hansen
Sekretær
Malene Bro Hansen
Bestyrelsesmedl.
Anne Marie Præstholm

På valg i 2020
På valg i 2021
På valg i 2021
På valg i 2020
På valg i 2020

Suppleanter - valgt for ét år
Janne Bolin
Nicklas Bill Skjoldborg
Ad 6 – Revisorer og en revisorsuppleant – valgt for ét år
Betina Wagner Jensen
Curt Danekilde Hansen
Revisorsuppleant – valgt for ét år
Dorte Hinrup Klitgaard
Ad 7 – Eventuelt
• Kassereren lovede revisorerne at meddele, om vi kunne sælge vores aktiver. Det er en
bestyrelsesbeslutning.
• Der var ønske om, som forælder, at være mere en del af undervisningen, hvor ens børn går. Der var
følelse af manglende ”holdfølelse” som forældre. Hvad kan man gøre som forældre for at være
mere med.
- Bestyrelsen kunne tænke mere over:
o Weekendtræning/familiedag, hvor forældrene evt. kan være med?
o Invitere forældre til spiseaften, især i hallen.
o Instruktørerne kunne fra start lave en ”hyggeliste”, så forældre kan arrangere hyggedage og
evt. koordinere kørsel ved behov.
o Evt. give tilsagn fra start til, at vi må dele adresser.

Lillerød den 27. februar 2019
Malene Bro Jensen
sekretær

