
Generalforsamling, Skanderborg Gymnastikforening den 02.11.21. 
 
Dagsorden:  

• Valg af dirigent. 

• Beretning. 

• Godkendelse af årsregnskab. 

• Kontingentfastsættelse. 

• Indkomne forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

• Valg af revisor. 

• Eventuelt. 

• Uddeling af Idrætsmærker 
 
Når vi er slut med Generalforsamlingen byder bestyrelsen på kage og bankospil med gaver til. 
Det koster ikke noget at deltage, men maks 3 plader pr. person, husk at spritte af. 
 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen peger på Jørgen, medmindre andre har lyst til at fungere som dirigent. 
Indkaldelse til Generalforsamling er sket 17. september 2021 
 
Beretning 
Formanden aflægger sin beretning. Beretningen er lagt ud på Skanderborg Gymnastikforeningens 
hjemmeside.  
 
Beretningen skal ikke godkendes.  
Der stilles spørgsmål til hvad foreningen vil gøre ved at vi har mistet instruktører. Skanderborg 
Gymnastikforening var aktiv ved Sort Nat forleden.  
Vi er aktive på Facebook. Formanden oplyser at det ikke kun er os der mangler instruktører, flere andre 
foreninger står i samme situation. Andre foreninger mangler medlemmer og har for mange instruktører.  
Der bliver spurgt ind til om instruktører forkæles. Formanden beretter om at vi i foreningen har afskaffet 
gaver men bruger pengene ind i udvikling af forenignen.  
Derudover er der en del fælles arrangementer såsom fælles oplevelser af Verdensholdet, julehygge mv.  
 
Der bliver spurgt til om der iværksættes en undersøgelse af årsagen til udmeldelserne. Formanden beretter 
at han altid spørger ind til udmeldelsen og udmeldelserne skyldes flere forskellige årsager.  
 
Der er dialog om tidspunkter, samarbejder med Sport og fitness og indsatsen i forhold til drengeholdene. 
Holdene må ikke være for små, så bliver det for sårbart.  
 
Godkendelse af årsregnskab som kører fra 01.08.20-01.07.21 
 
Indtægter: 

Kontingenter 302.813,65 

Kommunalt medlemstilskud  163.384,00 

Redskaber tilskud - 

Sponsorater 39.646,84 

Juletræsfest - 

Opvisning - 

Ekstra arrangementer 14.625,00 



Indtægter i alt 520.469,49 

 
Sponsorater: Modtaget fra OK og DGI 
Ekstra arrangementer: Gymnastikskole (pengene modtager vi retur august, dvs. nyt regnskab) 
 
 
Udgifter  

Godtgørelse 125.950,00 

Generalforsamling 486,97 

Juletræsfest - 

Hold-, jul- træner- og sæsonafslutning, 
idrætsmærker 

608,85 
 

Ekstra arrangementer 12.199,13 

Opvisning  8.189,00 

Redskaber 7.079,00 

Rekvisitter - 

Kurser 25.530,04 

Marketing 20.473,72 

Møder 3.055,60 

Driftsomkostninger 41.523,42 

Kontingenter 13.066,25 

Blomster og gaver 91.370,00 

Covid-19 13.613,00 

Udgifter i alt 363.144,99 

Redskaber: overgang til airtrack, rep kit og en Smart Trainings kuffert 
Blomster og gaver indeholder også træningstøj til alle frivillige (t-shirt, shorts, bukser og jakke) 
 
Beholdning og årets resultat (Det her må du selv lige stille op ☺ )  

Indtægter  520.469,49 

Udgifter 363.144,99 

Over/underskud i alt -157,324,50 

Beholdning pr. 01.08.20 
pr. 31.07.21 

Bank 184.370,33 
341.724,83 

Kasse 
 

8.792,95 
8.762,95 
193.163,28 
157.324,50 

Årets resultat 350.487,78 

 
Overskuddet skyldes til dels corona, da vi ikke har haft diverse arrangementer og opvisningen, som alene er 
en post på små kr. 120.000 Ellers er der ikke rigtig nogen udsving. 
 
Spørgsmål til regnskab. Er der en revisor. Ja Irene er revisor. Regnskabet er godkendt af revisoren.  
Regnskabet er godkendt.  
 
Kontingentfastsættelse. 
Der er ikke ønsket fra bestyrelsens side om ændringer af nuværende kontingenter til næste sæson. 



Vi holder nøje øje med tøjpriser og kontingenter andre steder. Der er ikke andre foreninger der har hævet 
kontingenter. Det her er kontingentet for 2022/2023.  
Vedtaget.  
 
Indkomne forslag 
Vedtægts tilføjelse.  
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse i vedtægterne:  
”Bestyrelsen kan beslutte, at Generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk (digitalt), hvis force 
majeure-forhold gør det umuligt at afvikle Generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde. 
Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informeres om, hvordan deltagelse 
foregår.”  
 
Forslaget kræver mindst 2 tredjedele af de fremmødte stemmer for forslaget. Det betyder i dag, at mindst 
16 deltagere ved dagens generelforsamling, skal stemme for forslaget.  
Der er kort dialog om for og imod elektronisk afvikling. Kan kun tages i brug i helt ekstra ordinære tilfælde.  
Ingen ønsker skriftlig afstemning. Ingen stemmer imod. Alle stemmer for og forslaget er godkendt.  
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
I år er der 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg 
 
Lisbeth Nygaard - modtager genvalg.  
Peder Venø Christensen - modtager ikke genvalg.  
Anja Kjeldahl (suppleant) - modtager ikke genvalg 
 
Anja og Peder har desværre meddelt at de ikke genopstiller, derfor mangler vi min ét nyt 
bestyrelsesmedlem. Hvis han/hun ikke findes, er vi nødsaget til at indkalde til ekstraordinære 
Generalforsamling, hver gang vi har en beslutning som skal vedtages/besluttes. 
 
For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig kræver det at bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer 
og maksimum 7 medlemmer.  
 
Følgende stiller op som bestyrelsesmedlemmer:  
Lisbeth Nygaard 
Pernille Brammer  
Lisbeth og Pernille er valgt som bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende stiller op som suppleant: 
Anna Køhler  
Anna er valgt som suppleant 
 
Valg af revisor 
I år er vores revisor Irene Hjortsberg på valg og hun modtager genvalg. 
Irene har sagt Ja til at genopstille, hvilket vi i bestyrelsen er utrolig glade for. 
 
Eventuelt 
Der kan ikke sættes forslag til afstemning og sager, der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes til 
afstemning. 
 
-Dagsorden og rengskab ønskes på papir ved næste generelforsamling 
-Steve får stor ros af både bestyrelsen. Han har et godt overblik og gør det trygt at træde ind i bestyrelsen 



-Større lokale ønskes til senior motion. Steve undersøger sagen.  
-Stor ros til hjemmesiden – den er super brugervenlig  
-I forhold til mangel af frivillige bliver der spurgt til, om vi har delt flyers ud på ungdomsuddannelser. Det 
har vi tidligere haft meget stor fokus på. Der er udarbejdet små film af frivillige, der er lagt ud på Facebook. 
Der er annonceret på Instagram – med budskabet om hvorfor det er fedt at være frivillig.  
-Der efterspørges at Bestyrelsen tager godt i mod de frivillige. Vi drøfter den mentor ordning der fortsat 
eksisteret. Ved gymnastikskolen er drevet af DGI – Steve drøfter med DGI at de skal huske at tage godt i 
mod klubbens frivillige.  
 
Uddeling af Idrætsmærker 
4 mænd og 6 kvinder til uddeling af idrætsmærker.  
 


