
Referat af Generalforsamlingen den 13. februar 2017 
 
Deltagere: Peter Have, Britta Bahn, Betine Koch Hansen, Vagn Sørensen, Helle Schramm Carina 
Schønberg Nielsen, Helle Christiansen, Carsten Petersen, Mette Skjoldmark, Tina Birk Nymand, samt 
mange flere et flot fremmøde på omkring 24 personer. 
 
1. Valg af dirigent 
 
Carsten Petersen blev valgt 
 
Carsten Petersen konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, idet den er annonceret i 
Lokalavisen 14 dage før. 
 
Carsten Petersen konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt afholdt jfr. vedtægterne i TIK-Gymnastik. 
 
 

2. Valg af stemmetællere 
 
Blev godkendt af Carsten 
 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
 
Formand Mette Skjoldmark fremlagde årets beretning som vedlægges referatet. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
Vagn Sørensen fremlagde regnskab for 2016. Der var ingen bemærkninger til det reviderede regnskab. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Forelæggelse af forslag til foreløbig budgetramme for næste regnskabsår til godkendelse 
 
Vagn Sørensen fremlagde budgettet for 2017. Der blev rettet spørgsmål til om der ikke er tiltænkt penge til 
annoncer som tidligere år. Det ville bestyrelsen overveje, men så som udgangspunkt var det valgt fra, da det 
er begrænset hvor mange af vores medlemmer der vil læse det i avisen, fremfor hjemmesiden eller 
Facebook.    
Endvidere blev der rettet spørgsmål til om bestyrelsen var bekendt med GYM DK laver ændring i 
kontingentet, det var Vagn bekendt med, og har styr på. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Mille Reutemann havde fremsendt en forslag til en klippekorts ordning til at kunne prøve flere forskellige hold 
(forslag var fremsendt efter gældende regler - modtaget 2/2-17). 
TIK Gymnastiks bestyrelse overvejer mulighederne for dette for den nye sæson 2017/2018. 
 



 
7. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse 
Bestyrelsen ønskede at fastholder antallet af bestyrelsesmedlemmer på syv. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 7 
Bestyrelsesmedlem Britta Bahn har valgt ikke at genopstille, Peter Have og Mette Skjoldmark var på valg for 
2 år og blev genvalgt. Den ledige bestyrelsespost blev erstattet af Carina Schønberg Nielsen. 
 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Helle Schramm og Jin Lee Kersø har valgt ikke at genopstille som suppleanter. Den ene ledige 
bestyrelsespost som suppleant blev erstattet af Helle Christiansen. 

 
10. Valg af revisor 
Kenneth Daugaard blev valgt som revisor. 
 
11. Valg af medlemsrevisor 
Jette Hansen blev valgt som medlemsrevisor. 
 
12. Valg af revisorsuppleant 
Carsten Petersen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
13. Eventuelt 
Der har været lidt udfordringer i forbindelse med oprettelsen af nye medlemmer, ved fejl i e-mails eller ved 
opstart ved nytår, der har bestyrelsen hjulpet medlemmer, så det blev løst så problemfrit som muligt.  
TIK Gymnastiks nuværende hjemmeside halter, og er svær at finde rundt i. Bestyrelsen har derfor valgt at 
købe sig til at få lavet en ny og smart hjemmeside, som vi meget snart kan præsentere. 
 
Mette Skjoldmark måtte sige farvel til Helle Scramm og Jin Lee Kersø, som suppleanter i 1 år i TIK 
Gymnastiks bestyrelsen. Samt en stort farvel til Britta Bahn som har valgt ikke at genopstille efter rigtig 
mange år i TIK-Gymnastiks bestyrelse. Mette sagde tak til Britta for hendes kæmpe indsats gennem årene i 
bestyrelsen, samt at hun altid står klar til at hjælpe alle steder, og at vi håber vi stadig kan gøre brug af 
hendes hjælp i hallen i fremtiden 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og der blev afsluttet med et hurra for TIK-Gymnastik. 
 

Referent: Tina Birk Nymand 
 
	


