Generelforsamling d. 27/9 2020
Indkaldt d. 11 September pr mail + over Facebook.

1) Valg af dirigent: Leif. Dagsorden er sendt ud rettidig.
2) Valg af stemmetællere: Berit og Majbritt
3) Valg af referent: Majbritt
4) Formandens beretning: Sæson 19-20 var ikke som normalt. Planen var at vi skulle planlægge et
Jubilæum da forening er stiftet i okt. 20 og derfor ville vi holde en ekstra stor opvisning. Alt dette
blev aflyst. Vi endte med at afslutte sæsonen før tid. Nu er vi i gang igen, og vi gør hvad vi kan for at
få skabt en ny og god sæson.
5) Kasserens beretning: Et lidt større overskud fra sidste sæson, da vi afsluttede før end hvad vi skulle.
Budget og økonomi forløber godt. Der er købt lidt forskellige små redskaber ind i år, ellers har der
ikke været store udgifter denne sæson. Der er en øvrig udgift på 10.000kr fra en sponsor som vi
endnu ikke har modtaget, vi håber at få de penge indkrævet. Der er en nedgang i indtægten fra
medlemskaberne. Det skyldes primært at vi ikke har så mange instruktører på fitness delen og
dermed er gået ned på hold. Regnskab er godkendt af revisorerne.
6) Indkomne forslag: Forslag omkring vedtægtsændring er vedtaget. Dette skrives ind i vedtægterne
ved næste bestyrelsesmøde.
7) Valg af formand: Louise og Camilo vil begge stille op. Der stemmes via Brev.
13 stemmer er afgivet
Louise 5 stemmer.
Camilo 8 Stemmer
Camilo er valgt som Formand.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år. På valg er:
- Anitta Lebeck: ønsker genvalg
- Berit: ønsker genvalg
- Camilo: Ny formand
- Leif: trækker sig.
- Louise: ønsker genvalg
- Majbritt: ønsker genvalg
- Mette: ønsker genvalg
Alle er genvalgt.
- Maria: Vil gerne vælges ind – Valgt ind
- Anette: vil gerne vælges ind- Valgt ind
- Merete: vil gerne vælges ind- Valgt ind

9) Valg af suppleanter for 1 år. På valg er:
- Merete: ønsker ikke genvalg
- Nikolaj: ønsker ikke genvalg
- Leif: vil gerne vælges ind- Valgt ind
10) Valg af revisorer
- Karin og Birgitte, vil gerne begge vælges ind.
Karin er revisor
11) Valg af revisorsuppleant
- Birgitte er suppleant.

12) Evt.
- Forslag fra Simon om at holdene skal reklamere for sig selv.
- Rengøring: Der har været en periode hvor det har været okay, men det er været skidt meget
længe. Hver gang der har været arrangementer bliver der ikke gjort ordentligt rent (specielt i
raasingvang). Dette er et problem for dem som bruger hallen. Der har været en dialog med
Ronni (hal ansvarlig/ vicevært) omkring det og det er blevet lidt bedre. Der skal være en bedre
kommunikation mellem Ronni og os, så holdene er bedre informeret om arrangementer i hallen.
Det kunne være en ide at flere foreninger samles og snakker om hvordan rengøring skal være i
hallen.
- Parkour 13 plus vil gerne kunne bruge graven.
- Gulvet i hal 3 er meget glat. Dettes skal tages videre til bestyrelses møde.

Bilag
Forslag til vedtægtsændringer. Generalforsamlingen 2020
I forbindelse med Slangerup gymnastikforenings generalforsamling 2020, har bestyrelsen følgende
forslag til vedtægtsændringer.

Vedtægt:
§ 7. Bestyrelsen består af minimum 6 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen på
følgende måde:
o Formanden samt de øvrige medlemmer vælges for 1 år ad gangen.
o Der vælges minimum 1 suppleant for 1 år ad gangen.
Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen
Ændres til:
§ 7. Bestyrelsen består af minimum 6 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen på
følgende måde:
o Formanden samt de øvrige medlemmer vælges for 1 år ad gangen.
o Der vælges minimum 1 suppleant for 1 år ad gangen.
Der vælges 1 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen.

