
Generalforsamling TIK Gymnastik, 26. februar 2018 kl. 18.00 i TIK Klubhus 

Deltagende fra bestyrelsen: Mette Skjoldmark, Betina Koch Hansen, Tina Birk Nymand, Helle Chrisiansen, 
Nathalia Lehnsdal, Carina Schønberg Nielsen, Vagn Sørensen 

Afbud fra: Peter Have 

1. Valg af dirigent: Carsten Petersen 
 

2. Valg af stemmetællere – ikke aktuelt 
 

3. Formandens beretning: 
678 medlemmer 30 mere end sidst. 200 spring 50 RSG resten bredde/vand 
Måtte nedlægge dagshold, men oprettet nye børnehold. 
Elite: flot sæson med mange medaljer til både SM og DM. 
Spring: Stor efterspørgsel, må afvise folk. Stevns gymnastikefterskole 9-14 år.  
Det kører fint i springcentret. 
Børnehold: Flere børnehold, nye instruktører.  
Motionshold: overbookede.  
Vandgymnastik: Svømmehal er lukket, medlemmer er tilbudt forlænget sæson. 
 
Instruktører tilbydes de kurser de har lyst til. 
 
Segwaytur for instruktører: hyggelig tur, med Segway og spisning i København 
God tur til La Santa. 12 afsted, 10 instruktører. Vi håber på at lave en tur igen i 2019. 
 
Nytårstræning, 30 medlemmer 4-5 instruktører. Champagne til afslutning. 
 
Juledekorationer, tak til alle der deltog med at tjene penge til TIK. 
 
TIK Funday, nyt tiltag i 2017. Nuværende og kommende medlemmer til at prøve alle de discipliner 
der ligger under TIK viften. Det forløb rigtig fint, og der laves en ny Funday 10. juni 2018 
Vi håber, at der melder sig endnu flere idrætsgrene på til denne omgang. 
 
56 medlemmer til Pokalfest. TIK Gymnastik løb med 2 pokaler, Cecilie Damberg, årets 
ungdomsleder. Jane Daugaard Taastrup Erhvervsforening.  
Der var flotte ord til begge pokalvindere. 
 
TIK Gymnastik – omverdenen 
Repræsentanter i de forskellige udvalg. DGF-Louise Jørgensen, Idrættens samråd – Jette Poder, 
Elite Idrætsudvalget – Helle Christiansen. 
 
Jette Poder - Persondataforordningen, er på plads, skal TIK Gymnastik tilpasse sig. DGI hjemmeside. 
 
Input:  
 Bestyrelsen skal være mere med på at fortælle, hvad det vil sige, at være en del af foreningslivet, 
når de kommer forbi til velkommen på børneholdene. 



 
Elite: Hvordan kommer det til at gå fremover. Landsholdet holder TIK pigerne udenfor, og 
landsholdstræneren holder camp kun for udvalgte piger, og fokus kun på juniorer. Der er meget 
fokus på at tabe sig, det vil TIK ikke være med til, kan dette være grunden.  
Louise Jørgensen i DGF bør tage den videre til udvalget, bestyrelsen udformer et skriv til URG. 
 
Input: Det bør kommunikeres, at turen til La Santa, hvis den planlægges igen, er en del af 
instruktørenes uddannelse. Der var kommet enkelte bemærkninger fra voksenholdene om, at det 
var en dårlig disposition af foreningens penge. 
 
 
4 – Regnskab til godkendelse 
Indtægten er steget. Mindre kursus tilskud. Lønningerne er steget. Fald i redskaber da vi sidste år 
betalte for redskaber i Springcentret.  
Underskud på 88 tkr. 
 
Regnskabet godkendes 
 

5. Budget 2018 
Der budgetteres med en stigning i kontingent, men dog med et underskud på 26 tkr. 
 
Input – byd ind på URG stævner, der er god indtjening. 
Input – Kan lønnen til vokseninstruktørerne differentieres på, erfaring mm., godtgøres for Spotify, 
tøj ea. Instruktørerne udarbejder et forslag til Mette, forslaget tages op på næste ordinære 
bestyrelsesmøde. 
Input – få de unge instruktører til at tage træneruddannelser, lave udviklingsplan med nye unge 
instruktører. 
 
Budgettet godkendes 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen forslag indgivet 
 

7. bestyrelsens størrelse fastoldes 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, Vagn Sørensen, Natalia Lehnsdal, Betina Koch 

Hansen 
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, Helle Christiansen, tidligere suppleant 
c. Ikke på genvalg er Tina Birk Nymand 
d. Ikke på valg er Mette Skjoldmark, Peter Have, Carina Schønberg Nielsen 

 
9. Suppleant til bestyrelsen: 

Valgt er Carina Pagsberg Rutell 
 

10. valg af revisor – Kenneth Daugaard 



 
11. Valg af medlemsrevisor – Jette Hansen 

 
12. Valg af revisorsuppleant – Carsten Petersen 

 
13. Eventuelt 

a. Hold 32, kan det opretholdes, i forhold til Vibeke, som ikke kan varetage holdet. Evt. 
oprette nyt hold med skiftende instruktører, da det havde været en succes i denne sæson. 

b. Kan generalforsamlingen holdes andre dage end mandag – helst tirsdag 
c. Ikke så mange indstillinger til pokalfesten, meld gerne tilbage på kontoret, hvis der spottes 

nogen som har lavet en god præstation, så er der flere nomineringer at tage ud fra. 


