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Generalforsamling onsdag d. 29. marts 2017 
Ravnsborghallens mødelokale kl. 20.00 

 
 

Ernst bød velkommen. 33 fremmødte 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 Dirigent – Søren Madsen 
  Stemmetællere – Sussi og Inge 
  Generalforsamlingen var varslet 14 dage før – den 9. marts i Lørdagsavisen. 
  
2. Et medlem af bestyrelsen fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 
 Ernst fremlagde bestyrelsens beretning – se vedhæftede. 
  

Ernst sluttede beretningen med en stor tak til alle frivillige og aktive i foreningen. 
 
Kommentar/spørgsmål: 
Hvad er status på Hal 2 og tilhørende parkeringspladser? Ernst orienterede om 
arbejdet i projektgruppen og dialogen med Køge Kommune. 
Hvad er status på den manglende flisebelægning foran Gymnastikcenteret? Der er 
nedsat en arbejdsgruppe – forventer at arbejdet udføres før sommerferien. 

 
 Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 
3. Økonomiansvarlig aflægger revideret regnskab til godkendelse samt forelægger 

budget for næste regnskabsperiode. 
  

Inger Marie Hansen fremlagde regnskabet for 2016 og budget 2017. 
 
Kommentar/spørgsmål: 
Hvorfor står der kun kr. 0 i sponsorindtægter i 2016 og 2017 – det kan vel gøres 
bedre? Der er et udvalg der arbejder frem mod reklameskilte i gymnastikcenteret. 
OK benzin aftalen – hvor er den? OK aftalen blev indgået i foråret 2016 og udbetaling 
fra OK sker pr. år – i foråret 2017. 
 
Gymnastikforeningen har også i 2016 modtaget tilskud fra Køge Kommune til indkøb 
af redskaber og modtaget tilskud fra SparNord Fonden og Nordea Fonden til tilskud til 
indkøb af Grand Prix rytmegulv. Ud over redskaber indkøbes for mange penge 
rekvisitter til brug på gymnastikforeningens hold. Bestyrelsen vil i det kommende år 
overveje om vi kan optimere indkøb og anvendelsen af rekvisitter. 
 
Foreningen modtager midlertidigt driftstilskud fra Køge Kommune – hvad er 
foreningens plan når dette tilskud ikke længere modtages? Foreningen holder den 
økonomiske plan, der er lagt fra starten af projektet med gymnastikcenteret. Og den 
indebærer at overskuddet skal løftes med ca. kr. 150.000 over de næste par år. Dette 
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kan gøres med flere nye initiativer, flere gymnaster, kontingentstigninger og mere 
økonomisk styring og deraf færre omkostninger. 
 
Foreningen skal huske vedligeholdelses omkostninger til GC. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 

4. Indkomne forslag 
 Der var ingen indkomne forslag  

 
5. Valg til bestyrelsen 
 På valg er: 

 Lars Elmegaard Nielsen – ønsker genvalg  

 Lars Schiønning Nielsen – ønsker genvalg 

 Kurt Hansen – ønsker ikke genvalg  

 Riinette Askgaard – ønsker ikke genvalg 

 Vicky Dong Jensen – ønsker ikke genvalg 
Nye kandidater: 

 Rikke Høyer Schrøder 

 Anders Nørhaven 

 Kenneth Krohn Oldgreen 
 

Alle fem kandidater blev valgt 
 

 
Valg af suppleanter 

- Claus Løndal – blev valgt 
- Andreas Kristensen – blev valgt 
 

6. Valg af kritisk revisorer og kritisk revisorsuppleanter 
Kritisk revisor. Johnny Andersen valgt for to år i 2016.   
Kritisk revisorsuppleant vælges for et år.  
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at finde en kritisk revisorsuppleant. 
 

7. Valg af én person til repræsentation i bestyrelsen for Køge Bugt 
Gymnastikcenter 

 På valg er: 
 Lykke Outzen - blev valgt 

 
 

8. Eventuelt 
 

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at opfordre alle gymnaster til at gå i bad 
efter træning. Det har en stor social værdi, at man afslutter træningen med en 3. halvleg 
i omklædning/bad – uden instruktører og forældre. 
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Dette er desværre umuligt i Boholtehallen, da omklædningen og bade er så ulækre, at 
man ikke kan opholde sig i rummet. Bestyrelsen tager igen fat i Køge Kommune 
vedrørende dette. 
 
På baggrund af spørgsmål fra generalforsamlingen forklarede formanden hvorfor der er 
tre bestyrelsesmedlemmer der stopper.  
Kurt Hansen træder ud af gymnastikforeningens bestyrelse og ind i gymnastikcenterets 
bestyrelse, hvis han af bestyrelsen vælges til dette. Riinette vil gerne arbejde med en 
række specifikke opgaver. Opgaver som hun vurderer ikke er afhængig af, at hun 
behøver sidde i bestyrelsen. 
 
Der opfordres til, at det enkelte bestyrelsesmedlems ansvarsområder synliggøres på 
hjemmesiden, og hvem der sidder i de nedsatte udvalg, samt hvem der er 
afdelingsledere i foreningen. 

 
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til, at referater fra bestyrelsesmøderne 
lægges på hjemmesiden. Og dermed arbejde med lukkede og åbne referater. 
 
Hvad er status for Klub Frivillig? Flere på generalforsamlingen konstaterede, at de ikke 
var blevet kontaktet vedrørende opgaver. Mange i Klub Frivillig er dog aktiveret i 
forskellige projekter og opgaver. Den nye bestyrelse vil tage fat i organiseringen af Klub 
Frivillig og sikre, at dem som vil støtte gymnastikforeningen med frivilligt arbejde kan 
komme til det. 
 
I den forbindelse opfordrede generalforsamlingen, at der annonceres efter frivillige på 
hjemmesiden og at der kommunikeres mere til instruktører, gymnaster og forældre. Der 
findes helt sikkert rigtig mange frivillige der gerne vil hjælpe. 
 
Der opfordres til at der snarest findes en administrativ støtte til administrationschefen. 
 
Forsamlingen takkede bestyrelsen for deres store arbejde. 

 
Ernst takkede den konstruktive debat og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer 
Riinette, Vicky og Kurt for deres arbejde i bestyrelsen. Tak til Søren for at guide os 
kyndigt gennem generalforsamlingen og tak til de fremmødte. 

 
Hermed var generalforsamlingen officielt afsluttet.  

 


