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Generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 
Ravnsborghallens mødelokale kl. 20.00 

 
 
 Niels bød velkommen, til de ca. 25 personer som var mødt op. 

 
 
1. Valg af dirigent og stemmetæller. 
 Dirigent - Lars Elmegaard Nielsen 
 Stemmetællere – Bjørn Clausen og Frede Christensen 
 
  
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 
 Byggeår 

Køge Bugt Gymnastikcenter er en realitet. Søren Madsen stillede den 29. marts 2011 
spørgsmålet ”Hvorfor bygger vi ikke vores egen hal?”. Et fantastisk arbejde af frivillige 
kræfter har gjort det muligt, at vi den 4. maj 2014 kan holde indvielse af vores helt eget 
gymnastikcenter. 

 
 Nye udfordringer – ny stilling 

Foreningen bliver til en forretning. Det stiller en del krav og forpligtigelser på mange 
fronter, og det betyder, at der er oprettet en ny fuldtidsstilling som administrationschef 
og vi nedlægger den eksisterende deltidssekretær funktion. Til det nye job som 
administrationschef er der skrevet kontrakt med Hanne Nielsen – tillykke med det. Tak 
til Henriette for et fantastisk samarbejde de sidste fire år og held og lykke fremover. 

 
 Nye hold – nye gymnastikgenrer 

Listen over nye tiltag er lang, og der er mange samarbejder/projekter med Køge 
Kommune. Noget helt nyt er projekt ”Genoptræning” – et samarbejde mellem 
foreningen, kommunen og DGI. 

 
 DGI/DGF 
 Bettina Krumbæk valgt som formand for DGF region Sjælland. 
 Gymnasternes Dag  afholdelse i Køge i 2015. 

Inger Juul-Olsen er valgt ind i udvalget URG (udvalget for rytmisk gymnastik – 
herunder Grand Prix) 

 Tillykke til begge med valget. 
 

 Bredde/motion og Gymfit 
Det er denne genre af gymnastikken, som skal have en stigende tilgang af gymnaster. 
Vi vil helt sikkert få stor gavn af at have vores eget hus og skal gøre det attraktivt for 
andre idrætsgrene, at komme og træne i gymnastikcenteret.  
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 Børnebredde 
Det er et område vi har svært ved at tiltrække gymnaster til. 
Der arbejdes på de indre fronter, for at få flere gymnaster. 

 
 Grandprix 

Afdelingen har den røde tråd og er struktureret. Pigerne er dygtige, og det har vist sig 
ved flotte resultater til årets første konkurrencer. Afdelingen har dog en lille tilbagegang 
af gymnaster, hvilket der arbejdes på. 

 
 TeamGym 

Også på TeamGym siden er der ved at være en rød tråd i afdelingens struktur og en 
flot tilgang af gymnaster til afdelingen. Niels Skov er ny instruktør for seniorherrer og 
fortsætter til næste år. 

 
 Aktivitetsudvalg 

Udvalget spænder over mange og mangeartede aktiviteter. Vi har afholdt SM i Grand 
Prix den 1. marts med stor succes. Saltoens Dag er afholdt i forbindelse med årets 
hjemmeopvisning og springerne sprang 10.666 saltoer, mod 8.324 sidste år. 
Hjemmeopvisning blev også afholdt med stor succes. En fantastisk flot opvisningsdag 
med alsidig gymnastik på alle niveauer. 

 
 Kursusudvalg 

Også i sæsonen 2013-2014 har vi haft instruktører på kursus. Foreningens 
børneinstruktører har i efteråret 2013 deltaget i et recertificeringskursus for ”Kvalitet i 
børnegymnastikken”. 
 

 Administrationen 
Foreningen skal vælge nyt administrationssystem. Firmaet Flexweb, har meddelt deres 
kunder, at de stopper med at servicere og udbygge GOAS. Flexweb anbefaler 
Klubmodul som nyt administrationssystem. Jesper Andreasen er sat på opgaven til at 
finde et nyt administrationssystem. 

 
 Tak 

Niels takkede alle frivillige kræfter, der har været med til at skabe et år fyldt med 
spændende aktiviteter. Tak til haludvalget for deres fantastiske engagement, ukuelige 
gå-på mod og ikke mindst troen på og viljen til, at gøre projekt Køge Bugt 
Gymnastikcenter til en virkelighed. 
Tak til alle sponsorer og samarbejdspartnere. 

 
 Formandens beretning godkendt. 
 
3. Den økonomiansvarlige aflægger revideret regnskab til  

 godkendelse, samt forelægger budget for næste regnskabsperiode. 
  
 Perioden er fra den 01.01.2013 – 31.12.2013. 
 Claus gennemgik regnskabet som blev godkendt.  



 

 
 

 
Side 3  
 

 

 
4. Indkomne forslag 
 Vedtægtsændringer. 
 
 Vedtægtsændringer i forhold til drift af Gymnastikcenter. 
 

§7 stk. 4 Vedtaget. Generalforsamlingen besluttede, at §7 stk. 4 var det første punkt, 
der skulle stemmes om. 
Ændring: ”Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, æresmedlemmer, trænere 
over 15 år med samarbejdsaftale, samt alle registrerede medlemmer over 15 år, i 
indeværende sæson er stemmeberettigede.”  

 
 §1 – §3  Vedtaget. 

Ændring: §2 ”Gymnastikforeningen Køge Bugts mål er at kunne tilbyde gymnastik for 
såvel børn som voksne både indenfor konkurrence, motion og motorik. Dertil kommer, 
at vi lægger vægt på et godt og positivt miljø for både trænere, gymnaster og forældre. 
Vi tilbyder gymnastik og motion for alle aldersgrupper.” 
Der blev spurgt ind til hvorfor ordet ”frivilligt foreningsarbejde” er taget ud af teksten? 
Bestyrelsen mener, at den nye formulering dækker bredere og bedre det, foreningen 
tilbyder.  

 
 §4 - §6 Vedtaget. 

Ændring: §4 ”Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formanden 
og mindst 3 dog max 6 bestyrelsesmedlemmer.” 
Ændring: §5 stk. 1 ”Formanden vælges ved separat valg og tiltræder i bestyrelsen for 
Køge Bugt Gymnastikcenter.” 
Rettelse til §5 stk. 2 ”Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen. Formanden 
og mindst et medlem, dog maximalt halvdelen af den siddende bestyrelse, er på valg i 
lige år. De øvrige medlemmer er på valg i ulige år.” 
Ændring: §5 stk. 3 ”Bestyrelsen udpeger 3 personer, som tiltræder Køge Bugt 
Gymnastikcenters bestyrelse. Disse må ikke være medlemmer af GFKB´s bestyrelse.” 
Nyt: §5 stk. 4 ”Generalforsamling vælger én person blandt foreningens medlemmer 
eller foreningens stemmeberettigede, som skal tiltræde bestyrelsen i Køge Bugt 
Gymnastikcenter. Første periode er for et år, herefter er personen på valg hvert andet 
år.” 

 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til, at formulere §5 stk. 4 som 
ovenstående – ændring i forhold til det foreslåede. 

 
 §7 – øvrige stykker – Vedtaget 

Ændring: §7 stk. 3 ”7. Valg af én person til Køge Bugt Gymnastikcenter til indtrædelse i 
denne bestyrelse.” 

 
 §8 - §12 – ingen ændringer - Vedtaget 
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5. Valg af formand 
 Niels Juul-Olsen er på valg – ønsker genvalg. 
 Niels blev genvalgt. 

 
Valg til bestyrelsen 

 Karen Vaabengaard er på valg – ønsker ikke genvalg. 
 Bestyrelsen foreslår Jesper Andreasen. 
 Jesper Andreasen blev valgt. 
  

Valg af suppleanter 
1. suppleant Kurt Hansen er på valg – ønsker genvalg. 
2. suppleant Charlotte Chabert er på valg – ønsker genvalg.  

 
 Begge blev genvalgt. 
 

6. Valg af kritisk revisorer og kritisk revisorsuppleanter 
Kritisk revisor Jesper Smidt-Nielsen er på valg – og ønsker ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Claus Løndal. 
Claus Løndal blev valgt. 

 
 Revisorsuppleant Johnny Andersen er på valg – ønsker genvalg og blev valgt. 
  
7. Valg af én person til Køge Bugt Gymnastikcenter til indtrædelse af dennes 

bestyrelse.  
  Lykke Outzen er foreslået fra bestyrelsen – og blev valgt. 
 
8.  Eventuelt 
  

Niels takkede Karen for hendes store arbejde i bestyrelsen og glæder sig over, at hun 
stadig vil fortsætte i foreningens arbejde som frivillighedskoordinator. 
 
God ide med et arrangement før generalforsamlingen. 
 
Skal kommunen også have medlemmer i GC bestyrelse, selv om vi ikke modtager 
tilskud fra kommunen efter 6 års planen? GC bestyrelsen har arbejdet hårdt på, at det 
er viceborgmester eller borgmester der er kommer til at sidde på posten. Det er vigtigt, 
at vi har et direkte talerør til kommunen. 

 
 
 Niels takkede Lars og de fremmødte. 


