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Møde: Ordinær generalforsamling 
 

Mødedato: 9. juni 2020 
 

Deltagere: 56 mødeberettigede medlemmer af Greve Gymnastik og Trampolin, hvoraf 27 var 
via fuldmagt og dermed ikke fysisk tilstede. 

 
Fraværende fra bestyrelsen: Ingen 

 
Referent: Henriette Bohn Jensen 

 

 
Ad 1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Lotte Kok som dirigent. Lotte accepterede 
tilbuddet og blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 

 
 

Lotte takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig, idet indkaldelse hertil har været offentlig tilgængelig siden den 5. marts 
2020. 

 
 

Ad 2) Stemmetællere - og antal stemmer 

Dirigenten adspurgte forsamlingen, om hvem der ønskede at opstille 
som stemmetællere. Marianne og Helle meldte sig begge og blev 
enstemmigt valgt. 

 
 

Dirigenten konstaterede, at der var 52 lovlige og 4 ikke gyldige stemmer i lokalet, 
hvoraf 27 var via fuldmagt. 

 
 

Ad 3) Formandens beretning 

Sussie Busk Hansen (formand) afgav sin beretning; se beretninger på foreningens 
hjemmeside. 
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Ad 5) Fremlæggelse af budget 

Ole orienterede om, at det kan være svært at lave et budget for 2020 grundet de 
nuværende omstændigheder. Der er budgetteret med en indtægt på i alt 3.000.000 
kr. for kontingenter. 

 
Bestyrelsen håber, at gymnastikskolen giver en pæn indtægt. 

 
Lønnen til foreningens instruktører er reguleret lidt op i forhold til tidligere år; 
udgiften hertil er sat til 2.400.000 kr. Endvidere bruges der også en del penge på 
kurser, hvilket også afspejles i posten på 250.000 kr.; det skal her pointeres, at 
foreningen prioritere, at instruktører og hjælpeinstruktører er rigtigt og grundigt 
uddannet og hele tiden forsøges at være ajour med nye kursustiltag. 

 
Bestyrelsen forventer et underskud i 2020 på 200.000 kr. 

 
Bestyrelsen har købt et nyt gymnastikgulv til 400.000 kr., uden dog at opnå 
sponsorstøtte hertil, selvom denne er ansøgt. 

 
Spørgsmål fra salen omkring manglende indtægter fra forårshold, som ikke blev til 
noget grundet corona og afledte drøftelser heraf. 

 
Det præsenterede budget blev enstemmigt accepteret af generalforsamlingen. 

 

Ad 6) Indkommende forslag 

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens ønske om, at der blev ændret i dagsorden, 
således at bestyrelsens ekstraordinære forslag om at udvide bestyrelsen med et 
yderligere bestyrelsesmedlem kunne behandles under punkt 7. 

 
Formanden redegjorde for bestyrelsens ønske om udvidelse af bestyrelsen. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Dirigenten oplyste, at der i forbindelse med behandling af punkt 8. ville være 52 
godkendte stemmer, hvoraf 23 var fuldmagter, til stede på generalforsamlingen, 
idet 4 fuldmagtstemmer var udformet således, at de kun kunne benyttes til valg af 
suppleant til bestyrelsen. 
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Bestyrelsen havde revideret gældende vedtægter og ønskede derfor fulde nye 
vedtægter til vedtaget. De fulde nye vedtægter blev gennemgået i sin helhed, med 
deraf afledte drøftelser omkring paragraf 7 omhandlende fuldmagter samt 
konsekvensrettelse af paragraf 6 og 12 grundet udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 6 
medlemmer ekskl. formands- og kassererposten. 

 
Forslag til fulde nye vedtægter blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 
Ad 7) Valg til bestyrelsen 

 
 

Formand Sussie Busk Hansen - IKKE på valg 

Kasserer Ole Nysom - Er på valg og er villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Jens Kofoed - IKKE på valg 
Bestyrelsesmedlem Helle Storm - IKKE på valg 
Bestyrelsesmedlem Rasmus Madsen - Er på valg og er villig til 
genvalg 
Bestyrelsesmedlem Emilie Madsen - Er på valg og er villig til 
genvalg 
Henriette Bohn Jensen - IKKE på valg 
Morten Lander - ny kandidat til bestyrelsen 
2 suppleanter: 
Glen Lauridsen - ny kandidat som suppleant 
Mikael Boamah - ny kandidat som suppleant 
Revisor - Helena Verwohlt IKKE på valg 

 
Grundet vedtagelse under punkt 6, hvor generalforsamlingen accepterede 
bestyrelsens forslag om udvidelse af antal medlemmer i bestyrelsen, blev alle 
kandidater på valg enstemmigt valgt. 

 
Ad 8) Eventuelt 

 
Et medlem spurgte ind til valg af uniform, idet medlemmets opfattelse var, at 

Grand Prix uniformen var af dårlig kvalitet, og medlemmet stillede spørgsmål til 
leverandørvalg. Medlem og sportschef for Grand Prix afdelingen fortsætter 
drøftelserne efter generalforsamlingen. 
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