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Velkomst

Anders byder velkommen.
Valg af Dirigent: Finn B. Henningsen fra herreholdet.
Bestyrelsens beretning Anders læste bestyrelsens beretning op.
Kommentar til denne: Seniormotionstræning – rigtig godt, tilskud fra
Kommunen på 60.000.
God idé med 65 kr. tilskud pr. medlem.
I beretningen skrevet, at det var juniorudvalget, som har stået for
Stevnsturene, men det er Charlotte Dirksen, som har arrangeret disse.
Det reviderede
Regnskabsåret går fra 31.01 – 31.12.
regnskab forelægges
Medlemsfremgang afspejles i indtægterne. Indtægt på 834.000.
Tilskud fra Kommunen til redskaber på 50.000.
Store udgifter på løn, kurser, redskaber, tøj/dragter.
Udkommer med et underskud på 21.000.
Forslag til at regnskabet deles op i 2 kolonner, så man kan se
regnskabet fra sidste år ex. 2014/2015, dette vil blive udbedret til
næste gang.
Det er forvirrende på regnskabet, at indtægterne står i minus, men
Knud forklarer, at det er sådan regnskabssystemet er bygget op i
Conventus, dette bør måske rettes til næste generalforsamling.
Vigtigt med fornyelse af redskaber ect.
Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen, som skulle have
været bestyrelsen i hænde senest d. 16.03.15.
Valg af
Formand Anders Pedersen modtager genvalg.
bestyrelsesmedlemmer Næstformand Anne Høstrup, modtager ikke genvalg.
inkl. suppleant
Bestyrelsesmedlem Lisbeth Korshøj Larsen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Jane Norlund modtager genvalg
Knud Seidelin, Karoline Gettermann, Kirsten Redke sidder 1 år mere
i bestyrelsen.
Suppleanter: Siff Jensen modtager ikke genvalg
Peter Pedersen modtager genvalg
Peter Pedersen vil gerne vælges ind i bestyrelsen for 2 år og Hussein
Hafedi vil også gerne vælges ind i bestyrelsen, han var forhindret i,
at være tilstede pga. studietur, så han sendte os en video om, hvorfor
han vil være med i bestyrelsen.
Da der er 5 til valg i bestyrelsen, foretages kampvalg:
Der stemmes og stemmerne tælles sammen og der er 31 stemmer og
1 blank.
Anders Pedersen fik 31 stemmer
Jane Norlund 30 stemmer
Lisbeth Korshøj Larsen 29 stemmer
Peter Pedersen 27 stemmer
Hussein Hafedi 3 stemmer
Connie Madsen vælges til suppleant og Hussein Hafedi vælges som
suppleant (PR-ansvarlig)
Valg af 2 revisorer
Revisor Ingelise Granlund er på valg for 2 år og modtager genvalg.
samt suppleant
Revisor Niels Juul Rasmussen sidder 1 år mere.
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Suppleant Ella Jørgensen genvælges for 1 år.
Der udleveres gavekort til Anne Høstrup og Siff Jensen, som begge
stopper i bestyrelsen.
Anders holder en tale for dem begge: Anne Høstrup har været med i
mange år, haft mange forskellige opgaver, hjælpeinstruktøransvarlig,
været næstformand, aktivitetskalender ect. Haft en masse børnehold i
rytmisk gymnastik.
Siff skal have stor tak som juletræsarrangør, som hun stiller op til i
2015 og fortsætter som instruktør på seniormotionsholdene.
Åse holder en tale for Anne Høstrup og giver en æske Chokolade,
Anne altid haft flotte børnehold, flot arbejde.
Anne holder en tale og fortæller, at hun forlader bestyrelsen med en
god fornemmelse i maven, hun giver ros til bestyrelsen, som gør et
kæmpe stykke arbejde.
Dirigent Finn B. Henningsen roser bestyrelsen og instruktører, flot
frivilligt arbejde og en god bestyrelse.

Holbæk Gymnastikforening var vært til et fint traktement og dejligt
så mange var mødt op til denne generalforsamling.

Referent Jane Norlund
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