REFERAT AF

GENERALFORSAMLING I GANLØSE GYMNASTIK
Tirsdag den 29.10 2020 kl.18.30
i klublokalet over Badminton i Ganløse Hallen

1.

Valg af dirigent: Merete Langwadt Guld

2.

Valg af referent: Lene Voigt

3.

Valg af 2 stemmetællere: Karina Kastrup Ibsen og Anne Mette Holm

4.

Aflæggelse af beretning:
Formanden aflagde følgende beretning:
Som for alle andre i det danske samfund, har den forgangne sæson i Ganløse Gymnastik været
præget af coronavirus. Så selvom aktivitetsniveauet for træningen faldt drastisk, da Danmark
lukkede ned i foråret, var der hektisk aktivitet i bestyrelsen, og vi måtte holde ekstraordinært
bestyrelsesmøde, hvor drastiske beslutninger skulle tages. Sommersæsonen og forårsopvisningen
måtte aflyses til stor skuffelse for alle, men der var forståelse fra alle sider - alle viste samfundssind.
Selve hovedsæsonen nåede vi dog stort set at afvikle, og kun få træningsgange måtte aflyses i marts
2020.
Sæsonen bød på et medlemstal på 622 aktive medlemmer.
Sæsonen startede ellers fredeligt med opstartsmøde for instruktører, hjælpere og bestyrelse som
vanligt i august 2019. Vores digitale færdigheder vokser år for år, og alle instruktører blev
præsenteret på foreningens Facebookside - et godt tiltag, som gør vores forening mere synlig.
Sæsonen måtte dog gå i gang, uden at foldevæggen var etableret, og vi havde en tæt dialog med
kommunen i den forbindelse. Den blev dog sat op i løbet af efteråret og fungerer godt nu.
Vi var igen aktive ved Ganløse by Night med parkour/springbane i hallen og en masse børn, som via
klippekortet passerede igennem. Vi var også synlige på festpladsen med bod og frivillig indsats i
ølboden. Stor tak til instruktører, hjælpere og bestyrelse, som bidrog til en festlig aften. Vi modtog
1.300 kr. fra Ganløse by Nights Børnegruppe, 1.500 kr. for hjælp med rengøring, samt 25.000 kr. fra
Idrættens Venner for vores indsats på Kræmmermarkedet i foråret 2019.
I oktober afholdt vi igen Lyserød lørdag til fordel for Kræftens Bekæmpelse; et festligt arrangement
med frivillige instruktører på podiet. Til trods for et godt program måtte vi konstatere et faldende
deltagerantal og et lavere overskud end de andre år. Så vi besluttede at holde en pause med
arrangementet. Corona-situationen i 2020 har senere ført med sig, at vi alligevel ikke ville kunne
holde det i år.
I oktober 2019 tog bestyrelsen igen af sted på strategiweekend og vendte denne gang hjem med et
forslag til en ny struktur i børnegymnastikken. I den forbindelse holdt vi gode møder med
instruktørerne på holdene og fik konstruktiv tilbagemelding, flere forslag og god dialog.
Programmet for sæson 2020/2021 er således sat op, så det afspejler den ny struktur så vidt muligt.
Tidligt i 2020 lavede vi en brugerundersøgelse på Ganløse og Slagslundes FB-sider for netop at teste
de nye tiltag og idéer til nye hold. Her kom også en del gavnlige tilbagemeldinger, som vi har gjort
brug af i indeværende sæson.
Det var også i begyndelsen af året, at vi fik indført et nyt lønsystem, Danløn, for at lette kassererens
arbejde.

Inden corona-situationen lukkede vores træningsaktiviteter ned, nåede et enkelt springhold at være
med til DGIs forårsopvisning i Hillerød den 1. marts 2020. Der blev vist højt niveau på Spring fra 6.
klasse, og vi er taknemmelige for, at de trods alt fik chancen for at fremvise deres kunnen.
Resten af sæsonen, forårsopvisning og sommersæson forsvandt under corona-nedlukningen,
inklusive aflysning af Ganløse Kræmmermarked, hvor vi normalt står for madtelt og æbleskivebod
en af dagene. Bestyrelsens aktiviteter fortsatte dog med andre aktiviteter. Blandt andet fik vi sendt
puljeansøgninger til kommune (modtaget 10.000,-), DIF og DGI corona-pulje (modtaget: 9.000) og
andre fonde.
I forbindelse med Ganløse Bylaugs initiativer omkring Liselunds mulige omdannelse til foreningshus
har bestyrelsen endvidere fremsendt høringssvar til kommunen til støtte for Ganløse Bylaug og
Ganløse Spejderne. Det er en vigtig sag for byen, og vi håber på et positivt resultat.
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmer, forældre, instruktører, hjælpere og ikke mindst bestyrelsen
for det høje engagement; ukuelighed under den uventede situation, som coronavirus har skabt;
viljen til at deltage i ekstraordinære digitale møder og klare den fortsatte arbejdsbyrde, der følger
de nye retningslinjer.
Merete Langwadt Guld
Ganløse Gymnastik, 29. oktober 2020
5.

Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for kommende regnskabsår til godkendelse
Regnskab præsenteret og godkendt
Budget præsenteret og godkendt

6.

Behandling af indkomne forslag
Egedal Kommune havde stillet forslag om ændring af foreningens vedtægter ud fra en tilsendt liste
over punkter, som enten foreslogs slettet eller tilføjet. Generalforsamlingen var ikke istand til på
stedet at tage stilling til alle punkterne, hvorfor bestyrelsen fik til opgave at gennemgå punkterne.

7.

Valg
a) Valg af bestyrelse i henhold til §11
Følgende blev valgt:
Torben Skov (genvalg)
Kasserer: Trine Stengade
Bestyrelsesmedlem Jeanett Lillesøe(genvalg)
Bestyrelsesmedlem Lene Voigt (genvalg)

b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
På valg:
Else Ruby – (genvalg)
Lise Vedel Hansen

c) Valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
Christina Tronier
Lisbeth Preuthun

8.

Eventuelt
Intet under dette punkt.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.30, idet formanden takkede for god ro og orden.

