
 
 

Referat Generalforsamling 
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.30 

Jyderup Hallen 

 
Deltagere:  Bestyrelsen (undtagen Kjeld Kallenbach) samt herudover 11 medlemmer. 

1. Valg af dirigent  

Lars Steensen valgt som dirigent. 

Lars Steensen takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidigt, 

nemlig den 15. januar 2020.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Lægges på hjemmesiden. 

 

I korte træk hovedoverskrifterne fra beretningen: 

Stort arrangement fra alle i foreningen. 

Mange aktiviteter i løbet af året.  

Forårsopvisning 7 hold i 2019 i år 2020 10 hold 

Lokalopvisning 23. marts 2019 

19. marts 2019 åbnede for tilmelding til forårssæsonen 

JUHU-arrangement 

26. april 2019 frivillighedsfest  

1. maj 2019 – 10.000 sparekassen Sjælland fond 

Mix spring på torvedage 

15. juni 2019 Dannebrog 800 år i Kbh.  

Idræt på fællen aflyst pga. vejr. 

10. august 2019 tilmelding til vintersæsonen 

Middelalderfest i Kalundborg 

Byfest Jyderup 7. september 2019 

9. september 2019 startede sæsonen 

Vejstrupturen medio november 2019 

Juleafslutningen 17. december 2019 

Juletræning 27. og 28. december 2019 

Nytårstaffel for vokseninstruktører 

19. januar 2020 Ballroom fitness  

31. januar 2019 to indstillinger fra Jyderup gymnastik (Lone Hansen og Anne Schou) 

11. februar 2020 Sjov i vinterferien 

 

Stor tak til alle sponsorer 

 

 

 

 



 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Lone Hansen indledte med at fortælle, at der er kommet ny skabelon fra kommunen hvorfor 

regnskabet ser anderledes ud end tidligere år. 

Underskud på 49.249 kr. Sidste år overskud på 76.284. 

 

Underskuddet kan bl.a. tilskrive, at der er ca. 40 færre gymnaster tilmeldt samt fald i 

sponsorindtægterne.  

Udgifter til bl.a. nye computere, løn og udgifter til dragter.  

Herudover kr. 79.000 til redskaber 

 

Indestående p.t. i banken 536.842  

 

Spørgsmål til regnskabet:  

Tilgodehavender: Manglende betaling af kontingent, juleafslutning og sponsorer. 

 

4. Godkendelse af det mangfoldiggjorte regnskab 

Godkendt.  

Det godkendte regnskab lægges på hjemmesiden. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen modtagne forslag. 

 

6. Bestyrelsens planer for fremadrettede arbejde 

Fortsat tilbyde alle de hold der er mulige. Der er nye instruktører der har henvendt sig så der er 

mulighed for flere nye tiltag i den kommende sæson. 

Gøre noget mere for senioridrætten. 

 

Spørgsmål: Har man overvejet at gå ud og ”sælge” os selv mere? 

 

Bestyrelsen havde følgende svar til dette:  

DGI har haft event med skolerne for at få fat i drengegymnasterne. Det er vigtigt at vi støtter op og 

deltager i disse arrangementer.  

 

Eventuelt lave noget på tværs af foreningerne, i lighed med juniorstævne. 

Eventuelt kontakte instruktørerne på holdene i øvrige foreninger og lave noget på tværs.  

 

Være mere striks omkring de aldersgrupper der er på holdene, da vi  ellers kan risikere at miste 

mange medlemmer.  

 

Problematikken med børn der ”fylder” meget på holdene er drøftet på instruktørmødet og der vil 

blive taget hånd om det. 

 

Deltagelse i byfesten, bl.a. jumping kids som har givet rigtig god og positiv respons.  

 

Skal foreningen været repræsenteret i SKVULP eller i de omkring liggende byer ved byfester? 

 

Vigtigt at tage kontakt til skolen og have et samarbejde med dem, hvor man kan tilbyde forskellige 

aldersgrupper en træning.  



 
 

Er ved at lave samarbejde med OK, således at vi folk via tankning af benzin kan sponsere penge til 

foreningen.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

 

På valg er følgende:  

Charlotte Madsen – modtager genvalg.  

Charlotte modtog genvalg. 

 

Steen Olsen – modtager genvalg 

Steen Olen modtog genvalg. 

 

Thomas Frederiksen – modtager ikke genvalg 

 

Kasper Bøllingstof ville gerne stille op til bestyrelsen og blev valgt i for en 2-årig periode.  

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode 

 

På valg er følgende: 

Jytte Rasmussen – modtager ikke genvalg 

 

Jytte havde siden dagsordenen blev skrevet tænkt over det, og ville alligevel gerne stille op for en 

1-årig periode. Jytte blev derfor valgt for 1 år. 

 

9. Valg af 2 suppleanter for 1 år  

 

Kjeld Kallenbach – vil gerne modtage genvalg 

Kjeld deltog ikke i generalforsamlingen, men havde forinden sagt ja til at blive valgt ind igen.  

 

Karin Jørgensen – modtager ikke genvalg 

 

Både Anne Schou og Dennis Høver Schmidt blev foreslået som suppleanter til bestyrelsen. Begge vil 

fremadrettet være suppleanter.  

Dispenserer så der er 3 suppleanter i bestyrelsen. 

 

10. Valg af revisor 

Lone Lynge – vil gerne modtage genvalg. 

Lone Lynge blev genvalgt. 

 

11. Valg af revisorsuppleant 

Laila M. Andersen valgt. 

 

12. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

Stor tak til Lars for at lede os gennem generalforsamlingen. 

Referent Charlotte Madsen 


