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Generalforsamling onsdag d. 25. marts 2015 
Ravnsborghallens mødelokale kl. 20.00 

 
 

Niels bød velkommen til de 28 personer som var mødt op. 
 
Fremmødte: Trine Wagner, Henriette Hyllehøj, Jonathan Jørgensen, Frede Jensen, 
René Andersen, Ernst Nielsen, Daniel Osric, Claus Løndal, Brandi Holbek, Egon 
Løndal, Morten Rasmussen, Kirsten Pedersen, Hans Haagen, Bjørn Clausen, Lotte 
Brix, Inge Nielsen, Sussi Bagge, Kirsten Beck, Charlotte Cerqueira, Bettina Krumbæk, 
Claus Krumbæk, Inger Juul-Olsen, Karen Vaabengaard, Niels Juul-Olsen, Lars 
Nielsen, Hanne Nielsen, Gitte Hansen, Jesper Andreassen, Annette og Johnny 
Andersen. 

 
 
1. Registrering af fremmødte og stemmeberettigede 
 
2. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 Dirigent - Lars Elmegaard Nielsen 
 Stemmetællere – Annette og Trine 
 
  
3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 
 Niels fremlagde formandens beretning – se vedhæftede. 
 
 Formandens beretning blev godkendt. 
 

Claus Trenckner har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen og Niels takkede Claus for 
hans store arbejde i gymnastikforeningen og i bestyrelsen. Foreningen glæder sig over 
at Claus fortsætter instruktørgerningen med aspirantholdene som er en stor succes og 
håber at foreningen må trække på hans regnskabsmæssige kompetencer fremover. 

 
4. Den økonomiansvarlige aflægger revideret regnskab til godkendelse, samt 

forelægger budget for næste regnskabsperiode. 
  

På grund af afklaring af skatteforhold i forbindelse med etableringen af Køge Bugt 
Gymnastikcenter har det ikke været muligt at afslutte regnskabet for 
gymnastikcenteret. Da økonomien og dermed regnskaberne for gymnastikforeningen 
og gymnastikcenteret er tæt forbundne, er det derfor heller ikke muligt at afslutte 
regnskabet for gymnastikforeningen. 
  
Med Skat skal der afklares en række forhold vedrørende momshåndtering i 
forbindelse med gymnastikcenteret, som vil have stor indflydelse på økonomien og 
styringen af denne i både gymnastikforeningen og gymnastikcenteret. Dette forventes 
på plads i løbet af april. 
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Der foreligger derfor ikke et regnskab og budget til godkendelse 
på generalforsamlingen. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i 
maj måned, hvor regnskab og budget fremlægges til godkendelse. 
 
Herefter var der en del spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Bettina Trenckner stiller sig uforstående over, hvorfor man ikke kan afslutte og 
fremlægge regnskabet i foreningen og udtrykte bekymring over, at hvis der ikke er et 
regnskab der ligger klar til Køge Kommune inden den 1. juni 2015, så vi kan ikke 
modtage tilskud fra Køge Kommune og at kommunen dermed kan opfatte foreningen 
som opløst.  
Brandi spørger bestyrelsen om de har styr på, at tingene bliver afleveret til tiden, så 
ovenstående ikke sker.  
 
Johnny kommenterede at lejekontrakten mellem gymnastikforeningen og 
gymnastikcenteret kan justeres. Johnny uddyber kontrakternes forpligtelser over for 
hinandens regnskaber. 
 
Bettina er bekymret over, at lejekontrakterne mellem de to enheder endnu ikke er klar. 
Skal vi vente på Skat – for det kan tage rigtig lang tid. 
 
Lars Nielsen opsummerer: Regnskabet skal være klar i løbet af halvanden måned så 
det kan godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i maj, således at 
regnskabet er klar til at aflevere til kommunen inden 1. juni 2015. 
 
Ernst kommenterer at der selvfølgelig er en forventning til at spare penge og det er 
derfor man venter. 
 
Claus T. nævner, at ifølge vedtægterne skal regnskabet godkendes inden marts. 
 
Bettina nævner at iflg. folkeoplysningslovens §5, stk. 4 må medlemmer af en udlejers 
bestyrelse ikke være medlem af foreningens bestyrelse. (Samme §5 stk. 5 nævner 
dog at dette ikke gælder, hvis hovedformålet er at stille faciliteter til rådighed for børn 
og unge).  
 
Niels – Denne konstellation som vi har mellem gymnastikforeningen og 
gymnastikcenteret ikke er set før. Køge Kommune kan godt se den kompleksitet der 
findes og Køge Kommune har fuld forståelse over for den konstellation som vi har. 
Kommunen har godkendt Gymnastikcentrets vedtægter. 
 
Claus T forklarer at der er lavet et udkast til regnskab og fortæller at han har trukket 
sig fra bestyrelsen fordi bestyrelsen ikke ønsker at forelægge regnskabet til 
godkendelse på den ordinære generalforsamling. 
 
Lars N – Tak for de mange gode input. Dette handler om tillid. Lars Nielsen nægter at 
tro på at disse mennesker (GF bestyrelse og haludvalget) ikke gør ovenstående for at 
optimere forholdene.  
Afstemningen vil foregå ved håndsoprækning. 
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Generalforsamlingen giver lov til at der nedsættes et udvalg der styrer arbejdet med 
fremlæggelse af regnskab og budget på en ekstraordinær generalforsamling i maj 
måned 2015.  
 
Følgende stemmer er afgivet vedr. fremlæggelse og godkendelse af regnskab på en 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
For:  23 stemmer 
Imod: 4 stemmer 
Stemmer ikke: 3 

 
Annette oplyser at information vedr. en ekstraordinær generalforsamling skal oplyses 
på foreningens hjemmeside. 

 
 
5. Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag 
 
6. Valg af formand 
 Niels Juul-Olsen er ikke på valg i ulige år. 
 
7. Valg til bestyrelsen 
 Claus Trenckner er på valg – ønsker ikke genvalg. 

Claus T’s afløser skal findes – bestyrelsen henstiller til at man finder den rigtige 
kandidat til bestyrelsen – således at vedkommende kan vælges på ekstraordinær 
generalforsamling. 
Der var ikke nogen på generalforsamlingen, der ønskede at stille op til bestyrelsen.  
Indtil ny kandidat er fundet overtager en suppleant rollen i perioden frem til 
ekstraordinær generalforsamling. 
Det er et meget stort ønske at den tomme rolle kan udfyldes med en 
økonomiansvarlig. 

 
Der er enighed om, at valget af bestyrelsesmedlem udskydes til den ekstraordinære 
generalforsamling. 

 
 Gitte Hansen er på valg – ønsker genvalg. Genvalgt 
  

Hvad er suppleantens rolle? Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder, men er ikke 
stemmeberettiget. 

 
8. Valg af suppleanter 

1. Suppleant Kurt Hansen er på valg – ønsker genvalg. 
2. Suppleant Charlotte Chabert er på valg – ønsker genvalg.  
3. Charlotte Cerqueira stiller op som suppleant. 
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Charlotte præsenterede sig selv. Charlotte er gift med Manuel (træner på micro- og 
minipiger) – 41 år, læge. Medlem af skolebestyrelsen på Sct. Nicolai skole. Kender de 
fleste der sidder i skoleudvalget – som også er i kultur og idrætsudvalget. 

 
Niels præsenterede de to andre suppleanter, Kurt Hansen og Charlotte Chabert. 
 
Kurt Hansen og Charlotte Cerqueira blev valgt. Med henholdsvis 22 stemmer 
(Charlotte Cerqueira), 22 stemmer (Kurt Hansen) og 12 stemmer til Charlotte Chabert. 

 
 

9. Valg af kritisk revisorer og kritisk revisorsuppleanter 
Kritisk revisor Claus Løndal er ikke på valg.  
Kritiskrevisorsuppleant Johnny Andersen er på valg, ønsker genvalg. 
Claus Trenckner stiller op som kritiskrevisorsuppleant. 
 Johnny er valgt med 16 stemmer mod 11 stemmer til Claus T. 

 
10. Valg af én person til Køge Bugt Gymnastikcenter til indtrædelse af dennes 

bestyrelse.  
  Bestyrelsen indstiller Lykke Outzen. Lykke ønsker genvalg.  

Det udskydes til ekstraordinær generalforsamling at vælge repræsentant til 
gymnastikcenterets bestyrelse, da Lykke i indeværende sæson ikke er registreret som 
medlem af foreningen. 

 
11. Eventuelt 

  
Bettina Trenckner påpegede at der var uoverensstemmelser mellem den ordlyd 
foreningens vedtægter har på hjemmesiden og den ordlyd, der jf. referat blev vedtaget 
på seneste generalforsamling,  
 
Dette blev taget ad notam af bestyrelsen, der medtager eventuelle rettelser på den 
ekstraordinære generalforsamling.  

 
 Hermed er generalforsamlingen officielt afsluttet.  
 
 Niels takkede Lars og de fremmødte. 


