Holbæk Gymnastikforening
Referat af Generalforsamling d. 15.03.16
Kl. 19.00 i Foreningshuset, Bispehøjen 2
Dagsorden:
1.

2.

3.

4.
5.

Velkomst

Anders byder velkommen. Der er 26 mødt op, som medlemmer af
Holbæk Gymnastikforening.
Valg af Dirigent: Finn B. Henningsen fra herreholdet. Godkendelse
af vedtægter, mødet varslet 14 dage før i By&Land, dagsorden
udsendt.
Bestyrelsens beretning Anders læste bestyrelsens beretning op.
Alle synes, at det var en rigtig flot gymnastikopvisning 2016 og så
mange var mødt op i hallen og så på gymnastikken.
Det reviderede
Regnskabsåret 2015 gennemgås og der stilles spørgsmål til
regnskab forelægges
posteringer, som Knud forklarer. Vi kommer ud med et underskud på
-44.245 kr.
Forslag til kontingentforhøjelse næste sæson, da kontingent har været
stationær i mange år. Iflg. Vedtægterne kan bestyrelsen fastsætte
kontingentforhøjelsen uden, at det er nødvendigt, at det bliver taget
op til en generalforsamling. Bestyrelsen sætter dette på dagsorden til
næste møde.
Nedgang i tilskud fra Kommunen og yderligere nedgang i 2017.
Mange udgifter til kontorartikler, derfor er det besluttet, at
håndbogen fra i år, skal online, så vi sparer papirudgiften. Lige p.t. er
vores håndbog i papirform.
Regnskabet godkendt.
Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen, som skulle have
været bestyrelsen i hænde senest d. 07.03.16.
Valg af
Der skal være 7 medlemmer i bestyrelsen.
bestyrelsesmedlemmer 2016 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
inkl. suppleant
2017 vælges 4 bestyrelsesmedlemmer – 1 for en1-årig periode og 3
for en 2 årig periode.
Kasserer Knud er på valg, ønsker genvalg.
Kirsten Redke på valg, ønsker genvalg.
Connie på valg, ønsker genvalg.
Karoline Gettermann på valg, ønsker ikke genvalg.
Hussein Hafedi suppleant ønsker genvalg.
Charlotte Dirksen ønsker sig valgt ind i bestyrelsen.
4 til valg i bestyrelsen, der foretages kampvalg:
Lene Pedersen og Niels Juul Rasmussen er stemmetæller.
Et medlem kommer senere til generalforsamlingen, men når ikke at
være med til afstemningen.
Der stemmes og stemmerne tælles sammen og der er 25 stemmer og
1 blank.
Kirsten får 25 stemmer.
Knud får 19 stemmer.
Connie får 17 stemmer.
Charlotte Dirksen får 13 stemmer.
Kirsten, Knud og Connie vælges for en 2-årig periode.

[Skriv tekst]

Holbæk Gymnastikforening
Referat af Generalforsamling d. 15.03.16
Kl. 19.00 i Foreningshuset, Bispehøjen 2
Dagsorden:
Charlotte Dirksen spørges om hun vil være suppleant og det vil hun
gerne. Hussen Hafedi bliver også suppleant.
6.

Valg af 2 revisorer
samt suppleant

7.

Evt.

Revisor Ingelise Granlund fortsætter.
Revisor Niels Juul Rasmussen er på valg for 2 år og ønsker genvalg.
Suppleant Ella Jørgensen er på valg og ønsker genvalg.
Instruktør Peter Pedersen takker bestyrelsen for indkøb af ny
airtrack, det har været godt for springgymnastikken og gymnasterne.
Susanne Esmer takker for blomster og gave i forbindelse med tak for
hjælpen til hjemmesiden, som hun stopper med.
Hun har nogle spørgsmål omkring visionen i vores
gymnastikforening, det er ligesom gået i dvale, vi har den røde tråd
og havde et møde med DGI omkring visioner i gymnastikforeningen.
Der kommer flere ældre ind i foreningen. Der blev svaret til Susanne,
at vi arbejder på det, men at bestyrelsen har mange opgaver og at vi
har rigtig mange store børnehold og de unge 30-50 år går på
Zumbahold, Yogahold og motionsgymnastik. Vi tager det op i
bestyrelsen.
Spørgsmål til hjemmesiden, omkring vedligeholdelse af denne, det
har haltet lidt og Anders er nu bestyrer af denne alene, men Peter
kommer i oplæring og vil være behjælpelig med denne, kraftig
opfordring til, at denne prioriteres højt.
Facebook er for en lukket gruppe for medlemmer i Holbæk
Gymnastikforening, man kan sende en anmodning om, at blive
medlem til gruppen.
Hussein Hafedi har taget omkring 750 billeder fra vores lokal
opvisning i Holbæk Gymnastikforening og disse er han i gang med
sortere og der skal sættes nogle på facebookgruppen og
hjemmesiden.
Dirigent Finn B. Henningsen takker bestyrelsen og instruktører, flot
frivilligt arbejde og en god bestyrelse og der kan ses i beretningen, at
der gøres et stort arbejde i foreningen.
Anders slutter mødet af med tak til instruktørerne, som er
foreningens ansigt udad til og uden dem var der ikke så mange hold
Tak for den fine tilslutning til mødet.
Tak med et par flasker vin til dirigent Finn B. Henningsen.
Tak med et par flasker vin til revisorerne.
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Holbæk Gymnastikforening var vært til et fint traktement og dejligt
så mange var mødt op til denne generalforsamling.
Referent
Jane

Referent Jane Norlund
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