
 
 

Referat fra generalforsamlingen 
Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.00 

i Jyderup Hallen 

 
Deltagere:  Bestyrelsen samt herudover 4 medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent  

Laila Andersen blev valgt som dirigent. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Lægges på hjemmesiden. 

Formand Charlotte Madsen gennemgik bestyrelsens beretning.  

 

I korte træk hovedoverskrifterne fra beretningen: 

2022 blev atter et år præget af Coronasituationen 

En del aflysninger af træninger – og MASSER af sprit og rengøring. 

Forårsopvisningen blev aflyst pga. corona 

Sæsonen blev forlænget t.o.m. maj 

I juni-august, blev der lavet en del gratis events for voksne 

Der blev udbudt i alt 30 hold, hvoraf 2 måtte nedlægges pga. for få deltagere 

Medlemsnedgang på godt 100 stk. 

Nyt hold blev udbudt med success: Plus Quinder 

Event for 60+ 

Vejstruptur og juleafslutning blev aflyst pga. corona 

 

Stor tak til alle sponsorer der fortsat støtter op om foreningen, til trods for et par amputerede 

”coronaår”. 

 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

 

Lone Hansen uddelte og gennemgik det reviderede regnskab 

Årets resultat: kr. 88.688 

Mange ”normale” indtægter har været lavere (eks. opvisning, medlemstilskud). 

- En del udgifter til eks. kurser, opvisning, Vejstruptur, Julearrangement er ”sparet”  

   pga. Corona 

- Der vil fortsat komme en forsinket konsekvens af Corona pga. periodeforskydning (bl.a. 

   medlemstilskud, der vil være noget mindre end tidligere, pga. medlemsnedgang). 

Spørgsmål til regnskabet:  

Tilgodehavender: Manglende betaling af kontingent, og periodisering i indbetaling fra sponsorer.  



 
 

4. Godkendelse af det mangfoldiggjorte regnskab 

Regnskabet blev godkendt.  

Det godkendte regnskab lægges på hjemmesiden. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen modtagne forslag. 

 

 

6. Bestyrelsens planer for det fremadrettede arbejde 

Der bliver mere fokus på fastholdelse/tiltrækning af nye:  

            - Seniorgymnaster 

            - Gamle og nuværende instruktører 

            - Gymnaster generelt 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

 

På valg var følgende:  

Charlotte Madsen – modtog genvalg – og blev valgt.  

 

Kasper Bøllingtoft – modtag ikke genvalg. 

 

Dennis Høver Schmidt – modtog ikke genvalg. 

 

Anne Schou ville gerne stille op til bestyrelsen og blev valgt for en 2-årig periode.  

 

Heidi Prip ville gerne stille op til bestyrelsen og blev valgt for en 2-årig periode.  

 

 

8. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode 

 

På valg var følgende: 

Anne Schou – blev i stedet valgt ind som bestyrelsesmedlem. 

 

Christina Holmegaard Pedersen stillede op som suppleant – og blev valgt ind. 

 

Helle Jensen deltog ikke i generalforsamlingen, men havde forinden tilkendegivet, at hun gerne ville 

stille op som suppleant. Helle blev valgt ind. 

 

 

9. Valg af revisor 

Lone Lynge – modtog genvalg – og blev valgt. 

  



 
 

 

 

10. Valg af revisorsuppleant 

Laila M. Andersen – modtog genvalg og blev valgt. 

 

11. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

 

Laila Andersen takkede for god ro og orden og takkede i øvrigt bestyrelsen for det store arbejde der har 

været gjort i det forgangne år, der ikke har været let pga. corona. 

 

Stor tak til Laila for at lede os gennem generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Helle Kristiansen 

 

 

 

 

 


