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Møde: Ordinær generalforsamling 
 
Mødedato: 3. juni 2021 kl. 19:00 

 
Deltagere: 9 møde- og stemmeberettigede medlemmer af Greve Gymnastik og Trampolin 
 
Fraværende fra bestyrelsen: Mikael Boamah og Helle Storm 
  
Referent:  Henriette Bohn Jensen 
  
  
Ad 1) Valg af dirigent 

 Bestyrelsen indstillede Lotte Kok som dirigent. Lotte Kok blev enstemmigt valgt. 

 Lotte Kok konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og   
 offentliggjort i henhold til foreningens vedtægter. 

 Lotte Kok konstaterede ligeledes, at foreningens årsrapport var rettidigt   
 offentliggjort på foreningens hjemmeside, jf. foreningens vedtægter. 

 

Ad 2) Stemmetællere  - og antal stemmer 

 Anita (fra Trampolinafdelingen) blev foreslået som stemmetæller.   
 Generalforsamlingen valgte enstemmigt Anita som stemmetæller. 

 

Ad 3)  Formandens beretning 

 Sussie Busk Hansen (formand) afgav sin beretning; se beretningen på foreningens 
 hjemmeside. 

 Beretningen blev godkendt uden bemærkninger af generalforsamling.  

  

Ad 4) Fremlæggelse af regnskab 

 Ole Nysom (foreningens kasserer) gennemgik regnskabet.  

 Foreningen har i år haft indtægter på 3.501.742 kr., mens vi har haft udgifter for 
 3.554.425 kr.; årets resultat blev således et realiseret underskud på 52.683 kr.  Det 
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 kunne konstateres, at årets faktiske resultat blev bedre end det forventede i  
 2020-budgettet, idet indtægterne i budgettet var anslået til 3.595.00 kr. og  
 anslåede udgifter på i alt 3.795.000 kr., hvor der var budgetteret med et  
 underskud for 200.000 kr. for det netop aflagte regnskab. 

 Ole redegjorde tillige for indestående på bankkonti i foreningens regi; foreningens 
 egenkapital er på 565.310 kr.  

 Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020. 

 

Ad 5) Fremlæggelse af budget 

 Ole Nysom (foreningens kasserer) gennemgik budget. 

Vi har budgetteret med indtægter for 2.865.000 kr. og udgifter for i alt 3.065.000 
kr. for regnskabsåret 2021, hvilket vil sige, at foreningen forventer, at vi kommer 
ud med et budgetteret underskud med 200.000 kr.  

 
Generalforsamlingen drøftede bl.a. fastsættelsen af udgifter til stævner samt 
events/camps. Den kommende bestyrelse vil på førstkommende bestyrelsesmøde 
gennemgå, drøfte og evt. korrigere budgettet for 2021/2022.  

Generalforsamlingen godkendte budgettet. 

 

Ad 6) Indkomne forslag 

 Lotte Kok konstaterede, at der ikke var indkommet forslag før deadline.  
 
Ad 7) Valg til bestyrelsen 

 Lotte Kok konstaterede, at der ikke var kommet nye kandidater indenfor deadline. 

    Formand Sussie Busk Hansen - Er på valg og er villig til genvalg som formand 

   Sussie blev enstemmigt valgt. 

Kasserer Ole Nysom - Er ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem Jens Kofoed - Er på valg og er villig til genvalg 

Jens blev enstemmigt valgt. 

Bestyrelsesmedlem Helle Storm - Er på valg og er villig til genvalg. Forud for mødet 
havde Helle tilkendegivet sit fortsatte ønske om genvalg mundtligt med to vidner. 
Helle blev enstemmigt valgt. 
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Bestyrelsesmedlem Rasmus Madsen - Er ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem Emilie Madsen - Er ikke på valg  
 
Henriette Bohn Jensen - Er på valg og er villig til genvalg. 
Henriette blev enstemmigt valgt. 
 
Morten Lander - Er ikke på valg - men har valgt at trække sig før tid (suppleant 
indtræder i rollen for 1 år). Bestyrelsen har tidligere taget Mortens ønske om 
udtræden til efterretning og takket ham for hans arbejde i bestyrelsen. 
 
Mikael Boamah har forud for generalforsamlingen mundtligt med to vidner 
tilkendegivet ønske om at indtræde som bestyrelsesmedlem. 
Mikael blev enstemmigt valgt. 

 
2 suppleanter 
Glen Lauridsen - Er på valg og er villig til genvalg   
Glen blev enstemmigt valgt. 
 
Lotte Kok konstaterede, at der ikke var andre som havde tilkendegivet deres 
kandidatur som suppleant i bestyrelsen inden udløb af deadline. Der er derfor een 
vakant plads som suppleant i bestyrelsen. 

 
Revisor - Helena Verwohlt Er på valg og er villig til genvalg. 
Helena blev enstemmigt valgt. 

  
Ad 8)  Eventuelt 

Lotte Kok rettede en stor tak til bestyrelsen for deres store arbejde under 
pandemien, med at sikre rettighed information til instruktørerne samt opfordre til 
online træningsmuligheder for at tilbyde medlemmerne til alternativ. 
 

 Mødet hævet kl 19:35. 
 
  
 
 

Nærværende generalforsamlingsprotokollat er godkendt af dirigenten d. 8. juni 
2021: 

 
  
 _____________________________________ 
 Lotte Kok, dirigent 
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