Generalforsamling d. 21/9 2017
Indkaldt d. 22 August pr mail
1) Valg af dirigent: Anitta Lebeck
2) Valg af stemmetællere : Mette Meulengracht, Majbritt Sillemann
3) Valg af referent: Majbritt Sillemann
4) Formandens beretning: Der har ikke været så meget, siden sidste valg. Vi arbejder pt med hvordan vi
kan få impliceret de nye medlemmer, så vi kan få fordelt arbejdsfordelingen bedre. Det vi pt
arbejder med er vores nye hjemmeside, det er en som vi ikke betaler for, men en vi skal have da den
nuværende ikke har været tilfredsstillende. Vi har haft rigtig svært ved at finde instruktører i år, det
har gjort at vi ikke har lige så mange hold i år, og at mange af vores hold er meget små, da vi har
været sent ude med de sidste hold. På vores fitness del ser vi dog fremskridt.
5) Kasserens beretning : regnskabs år flyttet til den 30 august til d. 29 juli. Da det passer bedre til
sæsonen. Indtægter 307.983 kr. udgifter 248.719. Dragter udgiften er høj, det skyldes at holdet selv
køber dragter, det er regnet med ind i prisen på kontingentet. Både dragter og redskaber er nogle
som gymnasterne selv må beholde. Administration 24.835, her er klubmodul, medlemskab osv. Vi
går ud med et samlet overskud på 3.309 kr. Her er alle lønninger fra forrige sæson udbetalt.
alt i alt er økonomien i foreningen positiv. Kasseren er tilfreds med regnskabet, da det er i en positiv
udvikling.
6) Indkomne forslag: ingen
7) Valg af formand
- På valg er: Linette Lenskjold- ønsker ikke genvalg
Camilo Martinez stiller op til valg, og bliver dermed valgt
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år
- Anitta Lebeck- genvalgt
- Berit Meulengracht - genvalgt
- Dina Hansen- genvalgt
- Anita Lophaven - Ønsker ikke genvalg har været her ca. 23 år
- Leif Sillemann- genvalgt
- Louise Tommerup - genvalg
- Majbritt Sillemann- genvalgt
- Mette Meulengracht - genvalgt
- Lone Thillemann - genvalgt
- Linette Lenskjold – genvalgt
9) Valg af suppleanter for 1 år
- Merete Meulengracht – genvalgt
- Nikolaj Hansen - genvalgt

10) Valg af revisorer
Birgitte Mortensen og Karin Schmidt, begge genvalgt
11) Valg af revisorsuppleant
- Conny Laustsen genvalgt
12) Evt.
Konstituerende bestyrelses møde afholdes torsdag d. 5 oktober

