Generalforsamling, Skanderborg Gymnastikforening mandag d. 2/11 2020
Fremmødte: Bestyrelsesmedlemmer; Steve Tegtmejer, Lisbeth Nygaard, Jesper Hansen, Lone Wehner,
frivillige medlemmer: 5 personer
Valg af dirigent:
Jørgen, alt godkendt til generalforsamling.
Beretning:
2019 startede stærkt ud, nye tiltag og arrangementer gik godt, med stor opbakning. På div fester og
arrangementer foreningen stod godt i lokalsamfundet.
Marts og Corona kom, og spænder ben for opvisningen. Alt opvisningstøj blev dog delt ud og der kom lidt
nye tiltag der kunne lades gøre.
Opstart 2020 havde opstart af 30 hold. 62 frivillige, alle frivillige har fået et helt sæt tæj, der skal være
webshop så medlemmer kan få vores tøj på.
Covid er der endnu, og spænder ben. Tak for indsatsen til alle de frivillige der gør. De gør det godt.
Foreningener i gang med at skabe en frivillig strategi, i samarbejde med DGI, test. Målet er blive bedre til at
arbejde sammen med lokal samfundet, flere unge, frivillige og medlemmer. Nye tilbud til nye målgrupper.
Drengene skal findes igen, og blive gymnaster og instruktører
Kæmpe tak til alle der støtter op om foreningen. Det betyder alverdens at støtte, og de fine blomster der
slog benene væk under formanden
Godkendelse af regnskab:
regnskabsåret et blevet ændret, pga. at kontigenterne kom før 31/7, og altså kom ind forkert så nu er
regnskabsåret skudt så det til næste år vil passe sammen at kontingentpengene der kommer ind skal
bruges i samme regnskabsår.
2019 havde der været tællefejl i Mentoklub der gjorde at vi havde fået for lidt i tilskud fra kommunen, men
det løste sig med en ekstra pulje vi kunne få fra.
Indtægter i alt: 333.044,70
udgifter 383.922,69
Årets resultat er193.163,28 indtil 31/7 2020
Kontingent fastsættelse:
Bestyrelsen foreslår Ingen ny ændringer for sæsonen 2020-2021 - vedtaget
Indkomne forslag:
ingen kommet
Valg af formand:
Tillykke, Steve blev valgt igen
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Alle 3 genvalgt
Valg af revisor sup.:
Jørgen Genvalgt

Eventuelt:
Stor tak til Steve for at være tilgængelig 24/7 og et jern i foreningen
Idrætsmærker uddeles

