Referatet fra generalforsamlingen i Skanderborg Gymnastikforening tirsdag den 7/11 kl. 20.00 i Morten Børup
Hallen - VIP lokalet.

1. Valg af dirigent.
Jørgen blev valgt som dirigent og Jørgen startede generalforsamlingen med at spørge om agendaen for
generalforsamlingen var blevet udsendt i tide, 11. oktober, hvilket blev bekræftet af Steve.

2. Beretning.
Skanderborg Gymnastikforenings formand Steve Tegtmejer fortalte i beretningen, at der i sæson 2016 var
532 medlemmer, som er færre medlemmer i forhold til 2015, hvor der var 593 medlemmer. Dette fald
skyldes, at der er blevet udskiftet en del trænere, og medlemmerne skal derfor lige lære de nye trænere at
kende.
Dog er trenden positivt opadgående, idet i 2016 var der 39 trænere mod 35 trænere i 2015. Det samme
gælder antal hold, hvor der i 2016 var der 22 hold mod 19 hold i 2015.
Ligeledes blev opvisningen afholdt med et stort fremmøde, og der blev leveret flotte shows af vore egne
hold og af gæsteholdet fra Brøruphus efterskole.
Sæsonen blev afsluttet for de frivillige med fælles spisning samt at opleve DGI Verdensholdets utroligt
flotte show.
I de kommende sæsoner er der stor fokus fra bestyrelsens side at rekruttere frivillige trænere, som er lidt
af en udfordring.
Juletræsfesten afholdes i år søndag den 19/11-2017 i Capri, og alle frivillige glæder sig.
Bestyrelsen og nogle af de frivillige trænere er i gang med at få beskrevet følgende parametre, således at
vi kan blive certificeret som springsikker forening:

-

Ansvar og opgaver i bestyrelsen

-

Kompetencer hos instruktører

-

Redskaber, faciliteter og fysiske rammer

-

Engagement i springtræningen

Disse parametre omfatter alle hold i foreningen.
Der blev uddelt 15 idrætsmærker fordelt på 11 damer og 4 mænd. Godt gået.
Formanden sluttede beretningen af med at takke alle de frivillige i foreningen.
Ingen spørgsmål til beretningen, så beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af årsregnskab.
Irene gennemgik årsregnskabet, da Lisbeth desværre var syg. Kontingentet er dyrere, grundet at
opvisningstøjet er inkl. prisen.
Sidste års regnskab mangler på oversigten.
Udgifterne er gået til kurser. Årets resultat på dkk 90.686 går bl.a. til et nyt musikanlæg, samt er der lavet
en investeringsplan.
Regnskabet går fra den 31/8 til den 31/8 året efter.
Herning kurser kommer kun på hvert andet år.
Ingen yderligere kommentarer til regnskabet, som hermed er godkendt.

4. Kontingentfastsættelse.
Det er uændret. Ingen yderligere kommentarer til kontingentfastsættelse, som hermed er godkendt.

5. Indkomne forslag

1. Ændring af vedtægt $ 2 Formål
1.1.

Bestyrelsen foreslår at det ændres til: Fremme glæden ved motion og bevægelse,
med plads til alle. 4 stemmer for.
Ændringsforslag: Gymnastik skal være indeholdt i vedtægten, da det er en
gymnastikforening. 16 stemmer for.
Ændring af vedtægt § 2 Formål til: Fremme glæden ved gymnastik, motion og
bevægelse med plads til alle.

6. Valg af formand
1. Ikke på valg i år

Godkendt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
1. Lisbeth Nygaard, genopstiller

Godkendt

2. Chris Christoffersen, genopstiller

Godkendt

3. Peder Venø Christensen, genopstiller

Godkendt

4. Martin Borch, genopstiller ikke

Evt. nyt bestyrelsesmedlem

Det vedtages, at der er 6 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
1. På valg: Revisor
- Irene Hjortsberg, genopstiller

Godkendt

2. Revisorsuppleanter
-

Jørgen Dalgaard

Godkendt

9. Eventuelt.
Der kom et spørgsmål vedrørende så få kvinder på motion damer i forhold til antal herrer på
motion herrer. Måske er det nye system et problem, da de ikke kunne komme igennem systemet.
Men det er blevet nemmere i år for nogen, medens andre synes, at det stadigvæk er svært. En
kvinde dukkede op til første træning, og hun er desværre ikke kommet til flere træninger. På
introdagen vil en fra bestyrelsen hjælpe de fremmødte medlemmer med at melde sig ind i systemet.
Dog er systemet ved at blive opdateret, således at det bliver mere brugervenligt.
Den 3.marts 2018 er der brug for 5 personer til en ropeskipping konkurrence i Veng. Kontakt
Marlene – mobilnr. 30228313.

