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Generalforsamling onsdag d. 27. marts 2019 
GF Køge Bugts klublokale, Katekismusgade kl. 20.00 

 
 

Ernst bød velkommen til 18 fremmødte. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 Dirigent – Søren Madsen 
  Stemmetællere – Anette Olsen og Lars Elmegaard 
  Generalforsamlingen var varslet minimum 14 dage før – den 7. 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: 
Antal motionsgymnaster? 
Væsentligt at vi gør noget for denne store gruppe som bliver større og større. 
 
Hvad skal hal 2 bruges til? 
Stor interesse fra mange forældre, specielt fordi gymnastikcenteret og en mulig Hal 2 
kan tilbyde gode træningsfaciliteter. Hvilket bestemt ikke kan siges om Boholtehallen. 
Flere forældre forstår ikke hvordan bestyrelsen blot lader stå til over for de dårlige 
forhold der er i Boholtehallen.  
 
Beskidt Boholtehal 
Administrationen tager løbende kontakt til pedel og ETK for, at sikre ordentlige forhold. 
Vi har nu løftet problemet til politisk niveau. Ernst lovede at holde fast i politikerne. 
Efter længere debat blev flere forældre enige om, at indlede underskriftsindsamlinger, 
skrive læserbreve og selv tage fat i politikerne.  
 
Opmærksomhed på fredag aften i GC 
I forbindelse med træninger og hygge for seniorgymnaster fredag og lørdag aften, skal 
vi være opmærksomme på, at GC ikke bliver varmestue for uønskede besøgende. 
 
Kan man lave rytmegymnastik til fødselsdage? 
Specielt når der afholdes fødselsdage for piger, kunne det så være en mulighed, at få 
pigerne til at interessere sig for at anvende håndredskaber? 
Vi skal være varsomme med at ændre på konceptet og det kan være svært for 
motorikinstruktørerne, at inddrage håndredskaber i gennemførelsen af fødselsdagene. 
Spørgsmålet drøftes allerede på afdelingslederniveau og vi skal selvfølgelig forsøge at 
finde muligheder for at tiltrække flere piger til rytmegymnastik. 

 
 Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 
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3. Økonomiansvarlig aflægger revideret regnskab til godkendelse samt forelægger 
budget for næste regnskabsperiode. 

  
Inger Marie Hansen fremlagde regnskabet for 2018 og budget 2019. 
 
Kommentar/spørgsmål: 
Kommunalt tilskud – nu skal vi til at klare os selv. 
Vi får ikke mere driftstilskud fra kommunen. Men vi må forvente at falde under samme 
paragraffer som andre selvejende institutioner som modtager støtte til større 
vedligeholdelsesudgifter. 
 
Sponsorudvalg – hvad sker der med det? 
Der har ikke været ressourcer til dette. Vi skal have gang i arbejdet med sponsorater. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 
o Ingen indkomne forslag 
 

5. Valg til bestyrelsen 
 På valg er: 

• Lars Elmegaard Nielsen. Ønsker genvalg. 

• Lars Schiønning Nielsen. Ønsker genvalg. 

• Anders Nørhaven. Ønsker genvalg. 

• Rikke Høyer Schrøder. Ønsker ikke genvalg. 
Kandidater   

• Jørgen Beck  

• Lisa Thorsted 
Genvalg til Lars Elmegaard Nielsen, Lars Schiønning Nielsen og Anders 
Nørhaven. Jørgen Beck blev valgt for to år og Lisa Thorsted valgt for et år. 

 
Valg af suppleanter 

• Claus Løndal. Ønsker genvalg 

• Andreas Kristensen. Ønsker genvalg 
Genvalg til begge 

 
6. Valg af kritisk revisorer og kritisk revisorsuppleanter 

Kritisk revisor. Johnny Andersen – ikke på valg. Blev valgt for to år i 2018.   
Kritisk revisorsuppleant vælges for et år.  

• Kritisk revisorsuppleant. (vælges for et år)  
Kandidat: Anette Herstal Olsen – valgt for et år. 

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

Gymnastikcenter 
  

• Lykke Outzen valgt for to år i 2017. Ønsker ikke genvalg 
Kandidat: Ken Kristensen – valgt for to år. 
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8. Eventuelt 
 

Opvisningsudvalget blev rost for det alsidige program der var lagt til forårsopvisningen. 
Der var stor nysgerrighed for, hvor mange tilskuerpladser den nye hal 3 ved stadion kan 
rumme.  

 
 

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. Tillykke til de valgte og genvalgte. 
Vi brænder for gymnastikken og skal ikke fremelske den ene gymnastikform frem for 
den anden. 

 
Hermed var generalforsamlingen officielt afsluttet.  
 

 


