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Generalforsamling onsdag d. 21. marts 2018 
Køge Bugt Gymnastikcenter - rytmerummene kl. 20.00 

 
 

Ernst bød velkommen. 21 fremmødte 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 Dirigent – Søren Madsen 
  Stemmetællere – Lars Elmegaard og Sussi Bagge 
  Generalforsamlingen var varslet minimum 14 dage før – den 1. marts i Lørdagsavisen. 
  
2. Et medlem af bestyrelsen fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse 
 
 Ernst fremlagde bestyrelsens beretning. 
  

Ernst sluttede beretningen med en stor tak til alle frivillige og aktive i foreningen. 
 
Kommentar/spørgsmål: 
o Der lugter fra graven i Boholtehallen.  

▪ Bestyrelsen tjekker og tager en snak med ETK. 
▪ På Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/givetpraj kan man 

rapportere de forhold man ikke finder tilfredsstillende. 
o Er det kun i TeamGym at man kan blive hjælpetræner?  

▪ Nej, men man skal være fyldt 13 år for at kunne blive hjælpetræner. 
Grandprix afdelingen arbejder på at etablere små/yngre Grand Prix hold, 
så vil det også være muligt at der er hjælpetrænere på de hold, såfremt 
det giver mening i forhold til antal gymnaster. 

o Hvorfor er der ikke allerede nu annonceret for AGG konkurrencen i maj og 
hvorfor er det ikke hele foreningen der er inddraget i planlægningen/afholdelse, 
da det er en stor mundfuld for en lille Grand Prix afdeling?  

▪ Der er nedsat et udvalg, som har deltagelse af en 
bestyrelsesrepræsentant og afdelingsleder for Grand Prix. Arbejdet i 
udvalget går som planlagt og der er styr på alle detaljer. 

  
 Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 
3. Økonomiansvarlig aflægger revideret regnskab til godkendelse samt forelægger 

budget for næste regnskabsperiode. 
  

Inger Marie Hansen fremlagde regnskabet for 2017 og budget 2018. 
 
Kommentar/spørgsmål: 

o Er der budgetteret med overskud fra AGG konkurrencen? 
▪ Nej det er der ikke, hverken under- eller overskud er budgetteret 

o Uddannelsesbudgettet er det indeholdt hjælpetræner lønninger på Grand Prix? 
▪ Nej, uddannelsesbudgettet er udelukkende kurser til instruktørerne 

o Hvilke planer er der med et budgetteret meget større sponsorindtægt?  
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▪ Der er et sponsorudvalg der arbejder på forskellige muligheder og 
derudover er der den annoncerede gymnastikkonkurrence som afholdes 
til sommeropvisningen den 17. juni og ”Bliv ven med 
Gymnastikcenteret”. 

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 

4. Indkomne forslag 
o Henrik Læssøe – Bad efter træning – her bør det være et krav at man siger til 

alle at de skal bade efter træning. 
▪ Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at de henstiller til kommunen 

at vi får ordentlige badeforhold på skolerne, så vi kan opfordre alle til at 
tage et bad efter træning. 

 
5. Valg til bestyrelsen 
 På valg er: 

• Ernst Lykke Nielsen (formand) – ønsker genvalg  

• Inger Marie Hansen – ønsker genvalg 

• Charlotte Cerqueira – ønsker genvalg 

• Christian Fink Hansen – ønsker genvalg  
 

Alle fire kandidater blev valgt 
 

Valg af suppleanter 
- Claus Løndal – blev valgt 
- Andreas Kristensen – blev valgt 
 

6. Valg af kritisk revisorer og kritisk revisorsuppleanter 
Kritisk revisor. Johnny Andersen – ønsker genvalg. Blev valgt for to år.   
Kritisk revisorsuppleant vælges for et år.  

o Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at finde en kritisk 
revisorsuppleant. 

o Annette Olsen stiller sit kandidatur til rådighed. 
 

7. Valg af én person til repræsentation i bestyrelsen for Køge Bugt 
Gymnastikcenter 

  
 Lykke Outzen - valgt for to år i 2017. 

 
 

8. Eventuelt 
 

o Hvad sker der med parkeringsforholdene til gymnastikcenteret/Ravnsborghallen? 
▪ Bestyrelsen har tidligere sendt forslag til kommunen om ændring af 

parkeringsforholdene, så det ville skabe flere pladser. Der opfordres til at 
bestyrelsen igen tager kontakt til kommunen. 
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o Kontingentstigning – hvor er smertegrænsen? Generalforsamlingen opfordre 
bestyrelsen til at være opmærksom på kontingentstigninger, da vi skal passe på 
at det ikke bliver for dyrt at gå til gymnastik. 
 

o Der er forskel på kontingentet på samme type motionshold. Indenfor samme 
gruppe af gymnaster betales der samme timepris. Totalprisen er afhængig af 
antal timer og uger der trænes. På motionsholdene har der tidligere været større 
forskel på priserne og de er nu ved at blive justeret ind. 

 
o Kommer der omklædningsrum i Hal II?  

▪ Det er ikke endeligt afklaret. 
 

o Bliver driftstilskud fra kommunen samme som Hal I eller bliver det et fast tilskud? 
▪ Der er søgt om fast tilskud. 

 
Ernst takkede den konstruktive debat og glæder sig til det fremtidige arbejde med 
bestyrelsen. Tak til Søren for at guide os kyndigt gennem generalforsamlingen og tak til 
de fremmødte. 

 
Hermed var generalforsamlingen officielt afsluttet.  

 


