Referat generalforsamling Skanderborg Gymnastikforening den 11.11.19
Punkter:
 Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Jørgen. Jørgen vælges uden modkandidater.
Dirigenten konstaterer at der er indkaldt til generelforsamlingen rettidigt


Beretning
Formanden fremlagde sin beretning. Se formandens beretning i vedlagte bilag
Ingen kommentar eller spørgsmål til beretning
Beretningen er godkendt af den samlede generelforsamling.



Godkendelse af årsregnskab
Regnskab for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019 blev delt rundt og gennemgået.
Der blev stillet spørgsmål til udgiftsposten til opvisning af kr. 12.530,00. Beløbet er af den størrelse
på grund af tøjindkøb til deltagerne. Udgifterne til beklædning er generelt steget.
Der var ikke yderligere spørgsmål
Budgettet for næste år er lavet så det er i balance på indtægter og udgifter.
Det foranlediger til et spørgsmål om bestyrelsen har en målsætning i fremtiden om at have en
minimums kassebeholdning? Det er ikke tidligere drøftet i bestyrelsen, men taget med til videre
overvejelse.
Regnskabet er hermed godkendt.



Kontingentfastsættelse
Se vedhæftede bilag om ønsket kontingentstigning for den kommende sæson.
Bestyrelsens ønske om at hæve kontingent for opvisningshold tager blandt sit afsæt i at udgifterne
til beklædning til opvisning er steget.
Ingen af de tilstedeværende ønsker skriftlig afstemning
Forslaget om kontingentstigning vedtages med fuld tilslutning



Indkomne forslag
Der er indgået forslag om ændring af regnskabsåret fra 1. september-31. august til 1. august-31. juli
Så indtægter og udgifter for hver sæson kommer til at figurerer i samme regnskab dækkende det
samme regnskabsår.
En ændring af regnskabsåret betyder samtidigt at bestyrelsen bedre kan tilrette budgettet, da det
tidligere kan anskues, hvordan indtægterne nogenlunde er i samme sæson.
Det nuværende regnskab kan afsluttes den 31.07.20.
Forslaget er en vedtægtsændring.
Der er ingen af de tilstedeværende der ønsker skriftlig afstemning.
Forslaget om at ændre regnskabsåret vedtages med fuld tilslutning.



Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lisbeth Nygaard – modtager genvalg
Peder V. Christen – modtager genvalg
Anne K. Blirup – modtager ikke genvalg
Anja Kjeldahl – modtager genvalg
Anne K. Blirup takkes for sin indsats i bestyrelsen og ønskes al mulig held og lykke i fremtiden.

Det betyder, at der nu er en ledig plads i bestyrelsen, da den ifølge vedtægterne skal bestå af 5-7
personer.
Bestyrelsen har ikke spurgt nogen konkret om de ønsker at træde ind i bestyrelsen.
Generelforsamlingen bliver spurgt om der er nogen forslag.
Da der ikke er nogen der melder sig, besluttes det at bestyrelsen nu består af 6 medlemmer


Valg af revisorer
Irene Hjortsberg – modtager genvalg



Eventuelt
Et tilsvarende hold som Irenes koster i Hørning Idrætsforening kr. 1.200,00, hvorfor det anbefales
endnu engang at kigge på mulig kontingentstigning over tid.
Uddeling af idrætsmærke.
Der er i år følgende 18 personer der skal have et idrætsmærke.
Grethe Rønde, guld 4
Bodil Hansen, guld 5
Gyda Lorenzen, guld 17
Esther Skafsgaard, guld 20
Tinna Madsen, guld 39
Inge Harder, guld 41
Anna Pallesen, guld 44
Else-Marie Vinther, guld 48
Freddy Lindberg Jørgensen, guld 2
Steen Agerbo, guld 2
Jesper Schmidt, guld 4
Jørgen Kiærskou, guld 4
Kurt Hansen, guld 8
Erik Pallesen, guld 10
Flemming Steen Nielsen, guld 12
Tage Kristensen, guld 19
Bent Fejerskov, guld 24
Carl Erik Rasmussen, guld 27
Stort tillykke til dem for deres imponerende indsats.



Dirigenten takker af for denne gang og for god ro og orden

Referent
Anja Kjeldahl

