Generalforsamling onsdag d. 20. marts 2013
Klubhuset kl. 19.30
Niels bød velkommen til de få som var mødt op.

1.

Registrering af fremmødte og stemmeberettiget.
Morten Rasmussen, Annette Richardt, Ernst Lykke Nielsen, Lars Elmegaard Nielsen
og Inger Juul-Olsen.

2.

Valg af dirigent og stemmetæller.
Dirigent – Lars Elmegaard Nielsen.

3.

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
Nu hedder det ikke ”hvis”, men ”når” Gymnastikcenteret står der. Det bliver en realitet,
men vi kan endnu ikke sætte en dato på hvornår vi starter. Foreningen bliver til en
forretning da vi nu skal have et gymnastikcenter.
Der skal kigges på den fremtidige opkrævning, da der er mange som stadig ønsker
specielle ordninger med hensyn til betaling.
DGI/DGF
DGI er delt op i 6 afdelinger og har samlet økonomien samme sted.
DGF arbejder på at lave deres egen opvisning i perioden april-maj.
Bredde/motion og Gymfit
Der har været en tilbagegang på ca. 13%. Bestyrelsen kan ikke se hvorfor, da det er
de samme instruktører som foreningen har, og kontingentet ikke er ændret.
Marianne Aakjær (ny instruktør) prøver igen med et formiddagshold i
sommerprogrammet.
Børnebredde
Det ser positivt ud og der kommer flere nye instruktører til de helt små børnehold i den
kommende sæson.
Grandprix
Kører som den altid gør.
Teamgym
Er blevet en rigtig god afdeling men struktur i henhold til diverse trænerteams. Der er
sket en stor forandring i forhold til sidste sæson.
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Aktivitetsudvalg
Der er mange aktiviteter i løbet af året, men bestyrelsen må
desværre indse at foreningen må melde pas til Køge Festuge.
Hjemmeopvisning
Igen i år var det en flot opvisning som foreningen kan være stolt af, med masser af
dygtige trænerteams, gymnaster og stor opbakning blandt forældre og pårørende.
Haludvalg
Gymnastikcenteret bliver til noget, men spørgsmålet er bare hvornår. Spørgsmålet er
svært at svare på, grundet vise udfordringer omkring samarbejde med forvaltningen på
Køge Kommune. Udvalget arbejder på at skabe indsigt i forvaltningernes
arbejdsprocesser og det politiske forhold.
Det er specielt lokalplanen der er den store udfordring. Sendes den ikke i høring og
efterfølgende godkendes på byrådsmøde ultimo august, kan vinteren blive årsagen til
at byggeriet først starter i det tidlige forår 2014.
Der rejser sig mange spørgsmålet. Bl.a. hvor stor en hal vi skal bygge? Hvor mange
på penge kan foreningen donere.
Beretningen blev godkendt dog med en enkelt bemærkning at der blev lavet 8.321
saltoer og ikke 8.324.
Eventuel fordybning i beretningen kan ske ved formandens skriftlige beretning som er
vedhæftet som fil.
4.

Den økonomiansvarlige aflægger revideret regnskab til godkendelse, samt
forelægger budget for næste regnskabsperiode.
Perioden er fra den 01.01.2012 – 31.12.2012.
Man kan se ud af regnskabet at i vintersæsonen har der ikke været så mange
gymnaster som budgetteret.
Claus gennemgik regnskabet som blev godkendt.
Der kom en bemærkning på om det ikke var en god ide, at man kunne se udgifterne
vedrørende gymnastikcenteret.

5.

Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen.

6.

Valg af formand
Niels Juul-Olsen er kun på valg i ulige år.
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7.

Valg til bestyrelsen
Gitte V. Hansen er på valg – ønsker genvalg.
Claus Trenckner er på valg – ønsker genvalg.
Begge blev genvalgt.

8.

Valg af suppleanter
1. suppleant Kurt Hansen er på valg – ønsker genvalg.
2. suppleant Charlotte Chabert er på valg – ønsker genvalg.
Begge blev genvalgt.

9.

Valg af kritisk revisorer og kritisk revisorsuppleanter
Kritisk revisor Peter Sepstrup er på valg – og ønsker ikke genvalg. I stedet har Jesper
Smidt Nielsen ønsket at stille op og blev valgt.
Revisorsuppleant Johnny Andersen er på valg – og ønsker genvalg og blev valgt.

10. Eventuelt
a. Orientering fra haludvalget:
Ernst fortalt kort omkring gymnastikcenteret.
Inger: Hvordan står til med sommeropvisningen lørdag den 15. juni. Er der nedsat et
udvalg. Det kunne måske være en god ide at inviterer andre gæstehold. Foreningen
kunne jo være arrangører også for andre gymnastikhold.
Svar: Kunne være en god ide og måske en måde at foreningen kunne tjene penge.
Inger: Kunne det ikke lade sig gøre at se på hver afdeling om de giver
overskud/underskud.
Svar: God ide – Henriette forsøger at lave en oversigt

Lars takkede for fremmødet og for bestyrelsens arbejde.
Niels takkede Lars og de fremmødte.
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