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Referat af generalforsamling, torsdag den 10. april 2014 kl 19.00 i Greve Borgerhus 
 
Tilstede : alt 9 personer 
Referent: Sussie Munch 
**************************************************************************************************************** 
 

Formand Dorte Hansen bød velkommen 
 

Ad dagsorden: 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 

Kristian Tinggaard er forslået.  
 
Punkt 2: Valg af det nødvendige antal stemmetællere 
 Det aftaltes at stemmetællere ville blive valgt, hvis dette blev nødvendigt.  
 
Punkt 3: Bestyrelsens beretning 
 

Endnu engang er vi nået til en sæsonudgang i Greve Gymnastik og Trampolin.  
 
Sæsonen 2013/2014 startede med et kæmpe nedbrud, da programmet og tilmeldingsmodulet på 
mystisk vis forsvandt fra vores hjemmeside. Dette førte til at bestyrelsen hurtigt trådte sammen og fik 
uploaded indholdet igen, således at man rent faktisk kunne tilmelde sig vores hold. En anden 
konsekvens blev, at vi fik indført, at hjemmesiden blev flyttet til en ny host, og at vi fik ejerskabet over 
back-up proceduren, således at vi nu selv er herrer over, hvornår der tages back-up. Dette føles dejligt 
beroligende, når vi nu skal starte næste sæson op.  
 
Kommunale projekter har været en stor del af vores agenda i denne sæson. Vi har haft en 
repræsentant med i arbejdsgruppen omkring mellembygningen i GIC. Vi har været en del af 
oprettelsen af Idrættens Kontakt Forum. Idrættens Kontakt Forum er tænkt som et sted, hvor 
foreninger kan mødes, udveksle erfaringer og sparre med hinanden om de problemstillinger, vi alle står 
overfor som frivillige foreninger. Forumet er stadig i sin opstart, så vi har stadig til gode, at se 
udkommet af det arbejde der udføres. Vi er ligeledes blevet inviteret til at sparre med kommunen 
omkring Eliteklasser på en af kommunes skoler, give input til hvorledes et samarbejde omkring 
heldagsskolen, som træder i kraft efter sommerferien, kunne se ud og om hvordan en omdannelse 
dette åbne rum i Greve Midtby kunne udnyttes til at gøre Greve til en sund by. Vi er altid glade for at 
kunne være med til at udvikle Greve med fokus på sundhed, og takker hermed kommunen for at vælge 
at invitere os til disse tiltag. 
 
Det største kommunale tiltag i år, har dog været projekt ArenaSport. Projekt ArenaSport går ud på at 
introducere børn og unge, der ellers ikke stifter bekendtskab med foreningsmiljøet, til f.eks. gymnastik. 
Flere idrætsforeninger var inviterede til dette projekt og Greve Gymnastik og Trampolin stillede med 3 
hold, et rytmisk pige hold for 3-9. klasse, et pigegymnastikhold for 0-4. klasse samt et drengehold for 3-
9. klasse. Drengeholdet startede som et parkourhold, men blev siden pga. instruktørskifte ændret til et 
basistræningshold. Holdende har været godt besøgt og drengeholdet fortsætter, som det eneste frem 
til sommerferien, mens pigeholdende blev lukket ned pga. instruktørernes egne konkurrencer og 
eksamener. Vi mangler stadig, at evaluere dette projekt sammen med kommunen, så det færdige 
resultat kendes endnu ikke. Der skal dog fra bestyrelsens side lyde en stor tak til de instruktører, der 
påtog sig denne opgave. Vi ved den til tider har været meget udfordrende, men vi er meget stolte af 
den måde, I har løst opgaven på. 
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Udover alt det kommunale har fokus i året været på vores redskaber. Vi har holdt redskabsoptælling, 
fået registreret, hvor vi har hvilke redskaber, vi har ryddet op i mange redskabsrum og opsat tegninger, 
således at andre brugere også kan rydde ordentlig op efter sig. Vi er nu i løbende dialog med op til 
flere skoler, så alle brugere lærer at passe på redskaberne. 
 
Igen i år er det lykkes os, at komme med nye tiltag. Vi har i år haft et slankehold, hvor fokus har været 
på kost, motion og vægttab. Dette hold var fra start meget velbesøgt, men en skade hos instruktøren 
gjorde desværre, at vi ikke var i stand til at udbyde holdet igen efter jul. Ligeledes har vi år taget tiltag 
til at oprette et ryghold, hvor fokus er styrkelse af ryggen og dermed undgå mange af de skader, som 
opstår pga. forkerte arbejdsstillinger. 
 
Vi har igen i år været heldige, at få tildelt midler fra kommune både til vores elite- og vores breddehold. 
Elitepengener givet til Teamgym og Grandprix Rytme, er blevet brugt til at sende Teamgym 
seniordamer og seniormix til Nordiske mesterskaber i Odense og juniorpigeholdet til Nordiske 
mesterskaber på Island. Grandprix Rytme bevillingen er blevet brugt til indkøb af et rytmetæppe, 
således vores hold nu er i stand til at træne på et tæppe, som det de bruger i konkurrence, hvilket øger 
deres sikkerhed enormt og deltagelse i internationale konkurrencer. Midlerne fra Breddepuljen er 
primært blevet brugt til at opgradere redskabsrummet på Tjørnelyskolen, hvor springpigerne har deres 
gang hele ugen. 
 
Igen i år har vores meget dygtige elitehold i alle grene været med til at sætte Greve Gymnastik og 
Trampolin på gymnastik landkortet. Det er en stor fornøjelse, at arbejde sammen med så mange 
dygtige ildsjæle, der virkelig brænder for deres sport og formår, at få resultaterne frem i deres 
gymnaster. Herfra skal der lyde en stor tak til alle vores elitetrænere for jeres store arbejde. 
 
Men uden breddegymnastikken var vores forening ikke fuldendt, det er en fornøjelse at kigge på vores 
program, og se at vi har tilbud til barnet på 2 år og helt op til pensionisten på 80 år. Og igen kunne 
dette ikke lade sig gøre, hvis ikke det var for vores rigtige dygtige og engagerede instruktører. Vi vil fra 
bestyrelsens side gerne udtrykke vores store taknemmelighed og beundring for det arbejde i laver, for 
uden dygtige instruktører var Greve Gymnastik og Trampolin ingenting.  
 
Tak  
 
Dorte Hansen 

 
Punkt 4: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet for 2013 blev fremlagt og kassereren fremhævede at det er et flot resultat på kontingent 
indtægter for specielt efteråret 2013. Administrationsudgifter dækker bla. kataloget vi sender ud, samt 
kontingent til diverse foreninger. Vores egenkapital ligger på 490.849,00 kr. hvilket er flot. 
 
Der blev ligeledes gennemgået en opgørelse over indkøb af redskaber – dette regnskab ligger allerede 
på hjemmesiden. 

 
Punkt 5: Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse 

Ole Nysom fremlagde budget. Der budgetteres med at budgettet går i 0,00 kr, da vi samtidig har en flot 
egenkapital. Det er besluttet, at vi holder samme lønniveau og vi øger kursusbudgettet en smule. 
Udgifterne til stævner er sat væsentlig op, dette skyldes at DGF har sat deres priser op. Da vi har 
repareret en del redskaber i indeværende sæson vurderes det at vi kan sætte budgettet ned på dette 
område.  
 
Budgettet blev vedtaget. 
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Punkt 6: Indkomne forslag 

  
Der er ikke indkommet forslag. 

 
 
Punkt 7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
 

Ole Nysom modtager genvalg. /Kasserer 
Poul Plaugbord Pedersen opstiller og modtager valg. /Bestyrelsesmedlem 
Annika Surry modtager genvalg. /Bestyrelsesmedlem. 
Rasmus Madsen modtager genvalg/ Bestyrelsesmedlem. 

 
 Følgende sidder også i bestyrelsen og er ikke på valg: 
 

• Lotte Kok / Bestyrelsesmedlem 
• Sanne Søgaard Nielsen /Bestyrelsesmedlem 

• Mette Bønnelycke /Bestyrelsesmedlem 
• Jesper Steffensen/Bestyrelsesmedlem  

• Dorte Hansen /Formand Bestyrelsen 
 

 
Punkt 8:  Valg af suppleant 
  

Christian Krantz udtræder som suppleant i bestyrelsen. 
 Maria Abrahamsson-Gual ønsker genvalg. 
 Sussie Munch ønsker valg som suppleant. 
  
 Begge blev valgt for 1 år som suppleant. 
  
 
Punkt 10: Eventuelt 
   

Der var intet til eventuelt og Dorte takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
GODKENDT: 
 
 
 
 
 
Kristian Tinggaard 
Dirigent 
 


