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Generalforsamling onsdag d. 30. marts 2016 
Ravnsborghallens mødelokale kl. 20.00 

 
 

Niels bød velkommen. 
 

1. Registrering af fremmødte og stemmeberettigede 
 

Fremmødte: Niels Juul Olsen, Gitte Vesterbæk Hansen, Jesper Andreassen, Charlotte 
Chabert, Hanne Nielsen, Ernst Nielsen, Jesper Smidt, Søren Madsen, Lars Nielsen, 
Kurt Hansen, Riinette Askgaard, Christian Fink, Vicky Dong, Charlotte Cerqueira, Lars 
Schiønning Nielsen, Inger Marie Hansen, Claus Løndal Nielsen, René Andersen, 
Egon Løndal, Jonathan Jørgensen, Morten Rasmussen, Anette Olsen, Kirsten 
Raabjerg, Lotte Normann, Camilla Olsen, Tina Kjærsgaard, Kirsten Beck, Rita 
Christoffersen, Inge Nielsen, Sussi Bagge, Inger Juul Olsen,  
31 deltagere 

 
2. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 Dirigent – Søren Madsen 
  Stemmetællere – Annette og Kirsten 
  Generalforsamlingen var varslet 14 dage før – den 10. marts i Lørdagsavisen. 
 
  
3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 
 Niels fremlagde formandens beretning – se vedhæftede. 
  

Niels sluttede med en stor tak til alle aktive i foreningen og til alle fremmødte til 
generalforsamlingen. 

 
 Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
4. Den økonomiansvarlige aflægger revideret regnskab til godkendelse, samt 

forelægger budget for næste regnskabsperiode. 
  

Jesper Smidt Nielsen fremlagde regnskabet for 2015 og budget 2016. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

 
5. Indkomne forslag 
 Der var forslag til vedtægtsændringer. Se nedenstående. 
 

§4 
Nuværende formulering: 
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formanden og yderligere 
3-6 bestyrelsesmedlemmer. 
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Ny formulering 
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formanden og yderligere 
5-9 bestyrelsesmedlemmer. 
  
§5 
Nuværende formulering: 
stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden og 1-2 
medlem er på valg i lige år. De øvrige 1-4 medlemmer er på valg i ulige år. 
Ny formulering 
stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden og 1-3 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. De øvrige 3-5 bestyrelsesmedlemmer er på 
valg i ulige år. 
  
§6 
Nuværende formulering 
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst hvert anden 
måned. 
Ny formulering 
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst hvert tredje 
måned. 
 
Ovenstående vedtægtsændringer blev vedtaget. 

 
 
6. Valg af formand 

 Er på valg og ønsker ikke genvalg.  

 Kandidat: Ernst Lykke Nielsen – blev valgt 
 

7. Valg til bestyrelsen 

 Jesper Andreassen. Er på valg. Ønsker ikke genvalg.  

 Gitte Hansen. Er ikke på valg, men fratræder bestyrelsen. 

 Charlotte Chabert. Er ikke på valg, men fratræder bestyrelsen.  
 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 Charlotte Cerqueira – blev valgt for to år 

 Christian Fink Hansen – blev valgt for to år 

 Inger Marie Hansen – blev valgt for to år 

 Kurt Hansen – blev valgt for et år 

 Lars Elmegaard Nielsen – blev valgt for et år 

 Lars Schiønning Nielsen – blev valgt for et år 

 Riinette Askgaard – blev valgt for et år 

 Vicky Dong Jensen – blev valgt for et år 
 

 Generalforsamlingen gav bemyndigelse til at bestyrelsen konstituerer sig inden 
den 1. maj. Information kommer på hjemmesiden. 

 
 

 



 

 
 

 
Side 3  
 

 

8. Valg af suppleanter 
- Claus Løndal – blev valgt 
- Andreas Kristensen – blev valgt 
 

9. Valg af kritisk revisorer og kritisk revisorsuppleanter 
Kritisk revisor er på valg lige år. Claus Løndal ønsker ikke genvalg.   
Kandidat: Johnny Andersen – blev valgt 
Kritisk revisorsuppleant vælges for et år.  
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat, til at finde en kritisk revisorsuppleant. 

 
10. Eventuelt 

Inge Nielsen så det som et stort problem at hele bestyrelsen gik af.  
Så det som et stort problem at de fleste nye bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i 
TeamGym og kun én repræsenterer Grand Prix. 

 
Ernst svarede - I sammensætningen af en ny bestyrelse er der ikke planlagt efter 
tilknytning de enkelte gymnastikdiscipliner, men efter hvem der har ønske i at arbejde 
bredt for foreningen. 
 
René Andersen – udviste stor tillid til den nye bestyrelse og så ikke, at man ikke 
kommer til at varetage hele foreningens interesser. 
Udbragte derudover en stor tak til den afgående bestyrelse for deres store arbejde. 
 
Opfordring til bestyrelsen, at der fremover i indkaldelser til generalforsamlingen 
skrives, at man skal melde sit kandidatur til bestyrelsen inden 7 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Kirsten -  Hvad gør vi med alle de mange nye gymnaster? 
 
Vicky - Var det en ide at have rytmehold rundt på skolerne – udnytte SFO tiden? 
 
Sussi – Kan vi gøre en ekstra indsats for at tilbyde ”trætte” springgymnaster, at prøve 
Grand Prix gymnastikken – alternativ var måske udmelding. Jonathan – det gøres 
allerede. Det er svært da pigerne typisk går og følges til gymnastik med veninder. 
 
Parkeringsforhold ved Ravnsborghallen. Emnet tages op på et udvalgsmøde i Køge 
Kommune. Var det en ide at vi kom med vores holdning. 
 
Niels takkede Gitte, Charlotte og Jesper for indsatsen og det store arbejde i 
bestyrelsen og både Søren og Ernst takkede Niels for indsatsen, det store arbejde og 
passionen som formand gennem otte år. 

 
 Hermed var generalforsamlingen officielt afsluttet.  
 
 Niels takkede Søren og de fremmødte. 


