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Dagsorden generalforsamling søndag  

den 5. februar 2023 kl. 10.30 i Klubhuset 
 
1. Valg af dirigent 
Carsten Petersen blev foreslået og valgt.  

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

 

2. Valg af stemmetællere 
Vælges hvis det bliver nødvendigt 

 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Jette Poder m.fl. 
Beretning vedlægges. 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kasserer Vagn Sørensen gennemgik regnskabet.  

 

Vi har fået flere penge ind i kontingenter, og set i lyset af Corona er det som forventet. 

Tilskuddene fra kommunen er højere end forventet.  

 

Udgift til konkurrence og transport er højere end normalt, da vi har haft gymnaster til NM, EM 

og VM i 2022 

 

Instruktørpleje er inkl. rejse til La Santa for instruktører, derfor er den højere end budgetteret. 

 

Der er et lille underskud på 11.479 kr., hvilket er mindre end budgetteret. 

 

Spørgsmål: 
Hvordan beregnes elitetilskuddet? 

* Der modtages et årligt tilskud på 25.000 herefter modtages et tilskud til rejser. Hvis der er 

penge tilbage ved året afslutning, fordeles puljen mellem eliteklubberne.   
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Betales der negative renter? 

* Der har været betalt negative renter, men det er ikke sådan længere. Vores konto i Jyske 

Bank er lukket, da vi ikke kunne få en fornuftig renteaftale med dem. 

 

Regnskabet blev godkendt 

 

5. Forelæggelse af forslag til foreløbig budgetramme for næste regnskabsår til 
godkendelse 

Kasserer Vagn Sørensen gennemgik budgettet.  

 

Der budgetteres med en lidt højere kontingentindtægt, da vi håber på flere hold og instruktører. 

Af samme grund er løn/omkostningsgodtgørelse sat højere end i 2022.  

 

Budgettet blev godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 

 

7. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse 
Bestyrelsens størrelse fastholdes. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §7 
På valg var:  

Helle Christiansen ikke villig til genvalg – Bestyrelsen foreslår Jette Hansen for 1 år 

Natalia Lehnsdal ikke villig til genvalg – Bestyrelsen foreslår Sandra Lauge Røgilds for 2 år 

Berit Haagen Nielsen villig til genvalg for 2 år 

Marlene Fleischer villig til genvalg for 2 år 

 

Jette Hansen blev valgt for 1 år.  

Sandra Lauge Røgilds, Berit Haagen Nielsen og Marlene Fleischer blev valgt for 2 år.  

 

Vagn Sørensen, Betina Koch Hansen og Jette Poder er først på valg i 2024 
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9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Da Sandra Lauge Røgilds og Jette Hansen er valgt ind i bestyrelsen, stod de ikke til rådighed 

som suppleanter.  

 

Camilla Thøgersen blev valgt som suppleant for 1 år. Der er en suppleantpost vakant. 

Bestyrelsen fik mandat til at besætte den i løbet af året.  

 

10. Valg af 2 revisorer 
Kenneth Daugaard (Villig til genvalg) 

Lene Thøgersen (Villig til genvalg) 

 

11. Valg af revisorsuppleant 
Carsten Petersen (Villig til genvalg) 

 

12. Eventuelt 
Hvad mener I om halvårs hold? 

Camilla: Der mistes en del medlemmer mellem jul og nytår. Halvårshold er godt for forældre, 

der ikke kan overskue det. Samtidigt er folk vant til at kunne melde sig til i løbet af et år, hvis de 

har lyst. 

Sandra: På børnehold misser børnene på det første hold at kunne være med til en opvisning 

Jette S: Halvårshold lød fint ift. det nye hold med flere instruktører, da vi ikke helt vidste, hvad 

vi gik ind i. Men det skal besluttes hurtigere, om man vil fortsætte med holdet. 

Jeanne: Jeanne støttede Jette S i at anden halvår skal meldes hurtigere ud.  

 

Sæsonlængde 

Camilla: Sæsonen er lang, plejer den at være så lang? Børnene er ved at være mættet. 

Svar: Vi plejer at holde opvisning samme weekend som TGF pga. redskaber 

Jette H.: Vi har samme oplevelse med de små springere. 

Annika: De større springere har opvisning i marts, så de har noget at træne op til 

Mona: Plejede opvisningen ikke at være i marts? 

Britta: Kan man kigge mere til RSG og lave juleopvisning ligesom de gør? 

Bestyrelsen kigger på opvisning og sæsonlængde, og ser blandt andet på, om det er 

nødvendigt at holde sammen weekend som TGF. 
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Er der tilfredshed med informationsniveauet til instruktører og medlemmer?: 

Britta: Det er fint med møder og breve, som det er nu.  

Mona: Vi var ikke med til Landsstævne, det burde bestyrelsen melde ud og spørge om andre 

ville arrangere. Jette lovede, at vi husker at melde ud om det næste gang. Det er desværre nok 

ikke muligt at lave et TIK-hold.  

 

Kurser: 

Instruktørerne vil gerne have trykte brochure fra DGI om kurser. Jette H lovede at hente til 

dem, der vil have dem. 

 

Ubudne gæster på Parkskolen: 

Der har været en episode på Parkskolen, hvor vores træner Jacob smed nogle gutter ud. Han 

kunne ikke låse døren, og dagen efter opdagede vi, at der havde været hærværk på skolen. 

Der har også været en anden episode, hvor nogle piger gik ind i omklædningen, mens der var 

træning. Trænerne følte sig utrygge. 

Kommunen er underrettet om begge episoder 

 

Anne: Når vi ankommer på skolen, er dørene åbne, og der er snavset på gulvet med madrester 

og slikpapir.  Jette P adviserer kommunen om tilfældene. 

 

Louise: Det har også været problemer i TIC i Tennishallen, hvor RSG-redskaber hænger på 

væggen. Redskaberne bliver benyttet af andre og ikke ryddet op. Betina ser på, om vi kan få 

en aflåst boks til at have tingene i.  

  


