
 
 

Referat fra Generalforsamling 
Torsdag den 21. februar 2019 

Jyderup Hallen 
 

Udover bestyrelsen deltog 3 medlemmer. 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Helle Kristiansen. Helle accepterede valget. 

Helle kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt i Jyderup Posten den 16/1 2019, 

hvilket er mere end 3 uger før 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Lægges på hjemmesiden. 

Beretning blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Lone Hansen fremlagde det reviderede regnskab, med følgende bemærkninger. 

 

o Lidt faldende kontingent pga. færre gymnaster, specielt børnesiden 

o Lidt mere persontilskud i 2018 som er for deltagere i 2017.  

o Lidt mindre i indtægt ved opvisningen. 

o Flere sponsorer.  

o Øvrige indtægter faldet – blandt andet pga. tilskud sidste år fra Nordea til indkøb af 

redskaber. 

o Udbetalt løn i 2018 er til trænere i 2017  

o Lidt flere kurser i 2018 

 

Forslag om, at snakke med banken ang. at få noget i rente, lige p.t. 0% i rente.. Kunne være oplagt 

at spørge Sparekassen Sjælland i Jyderup. 

 

Periodeafgrænsning:  Dem der er forudbetalt for kommende, f.eks. kurser, dragter, Klubmodul 

 

4. Godkendelse af det mangfoldiggjorte regnskab 

Regnskabet  blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 



 
 

 

6. Bestyrelsens planer for fremadrettede arbejde 

Tilbyde gymnastik til alle aldersgrupper i lokalområdet. Mangler bl.a. ungdomshold, Voksen 

mixhold  

 

Karin Jørgensen foreslår, at foreningen evt. har et tættere samarbejde med institutionerne for at få 

fat i de nye familier der er kommet til byen. 

 

Deltage i forældremøder i institutionerne. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

 

På valg er følgende:  

Jytte Rasmussen – gerne vælges for 1 år 

Finn Haulrich – modtager genvalg 

Lone Hansen – modtager genvalg 

Kjeld Kallenbach – ønsker at være suppleant 

 

Det foreslås at Helle Kristiansen som deltager i generalforsamlingen indgår i bestyrelsen. Helle 

accepterer dette. 

 

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år  

Kjeld – vil gerne være anden suppleant 

 

Det foreslås at Karin Jørgensen, som deltager i generalforsamlingen indgår i bestyrelsen som 

suppleant. Karin accepterer dette. 

 

9. Valg af revisor 

Gert Duus er på valg og modtager gerne genvalg.  

Der er ingen modkandidater og Gert vælges for en 2-årig periode. 

 

10. Valg af revisorsuppleant 

Laila Andersen blev valgt som revisiorsuppleant.  

 

11. Eventuelt 

 

Helle Kristiansen takkede den siddende bestyrelse for et godt samarbejdet i årets løb. 

 

Generalforsamlingen blev rundet af med tak for god ro og orden.  

Finn Haulrich takkede Helle Kristiansen for at være dirigent.  

 

 

Referent Charlotte Madsen 


