Referat af ordinær generalforsamling i Farum Gymnastikforening d. 28/2 2011.
Referant: Henning Schandorff Hansen
Årets generalforsamling blev afholdt i Farum Park med efterfølgende middag.
Til generalforsamlingen var mødt 21 personer. En stigning vi håber vil fortsætte fremover.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Generalforsamlingen startede kl. 18, hvor formanden bød velkommen og foreslog Vibeke
Villumsen som dirigent.
Vibeke blev enstemmigt valgt, og vi fortsatte med dagsordenen.
Dirigenten startede med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor
beslutningsdygtig.
Punkt 2: Formanden aflægger beretning.
Formanden, Dorthe Østergaard fremlage sin beretning – se andets sted på hjemmeside.
I sin beretning kom hun ind på følgende:
Vores nye hjemmeside, og takkede Søren for den store hjælp med denne,
Det nye logo, som vi har fået i år. En tak til Klaus for hans oplæg til dette,
Mette Wind som sidste år fik en pris fra Nordea.
Herefter fik vi en gennemgang af sidste års arrangementer samt de forskellige tilbud vi har
haft gennem sæsonen 2010 – 2011.
Tak til de aktive forældre som tager med til konkurrencer rundt omkring.
Herefter fik vi en kort gennemgang af de kommende arrangementer, hvoraf kan nævnes: 13
marts og 25 marts DGIopvisninger i Farum Arena, WTA med Zumba på Farum Bytorv i juni
måned.
Det bliver igen et år med masser af Farum Gymnastikforening.
Til sidst fik vi at vide at vi desværre må sige farvel til vores mange års trofaste instruktør
Yrsa, der flytter til de syddanske himmelstrøg. En stor tak for alle de gode år.
Punkt 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Karin gennemgik årets regnskab, som blev vedtaget.
Der kom et enkelt spørgsmål vedrørende næste års budget, men et sådan laves kun for
holdene i forbindelse med planlægning af næste års undervisning.
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag.
Til dette punkt er bestyrelsen kommet med et forslag om vedtægtsændringer som blev uddelt.
Lisbeth gennemgik det nye forslag, som der i det store hele var enighed om. Dog var der et
par punkter som blev kommenteret.
?:
Måske er det ikke nødvendigt at specificere navnene på DGI og DGF direkte, så vi
skal have vedtægtsændringer hvis disse ændre navne.
?
Sætningen med underskrivning for børn under 18 år bør revurderes, da vi reelt ikke
kan kontrollerer det fra hjemmesiden.
?
Valgbar til bestyrelsen gentages fra tidligere.
Stemmeberettiget rettes til stemmeberettigede.
?
I stedet for at nævne et specifikt antal foreslås f.eks. Bestyrelsen består af et ulige
antal personer. For at sikre en vis bredde kan forældre fra konkurrence hold ikke udgøre et
flertal i bestyrelsen.
?
Der blev spurgt om det var med vilje at man ikke kunne medbringe fuldmagter til
afstemninger. Det er med vilje at vi ikke ønsker fuldmagter i forbindelse med afstemninger.

Der er allerede indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 17 marts kl. 19 i Farum Arena.
Bestyrelsen vil inden da gennemgå de indkomne kommentarer og det nye forslag vil blive lagt
ud på hjemmesiden.
Punkt 5: Valg.
Karin Nygaard blev genvalgt til kasserer.
Henning Schandorff Hansen blev genvalgt til bestyrelsesmedlem.
Erik Stokholm blev genvalgt til bestyrelsesmedlem.
Tommy Hansen blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen.
Lisbeth Blom blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen.
Dorthe Gaardsdal blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen.
Maria Esberg blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen.
Vibeke Villumsen blev genvalgt som revisor suppleant.
Punkt 6 Eventuelt.
Efter et ønske fra de fremmødte gav bestyrelsen en kort præsentation hver især. Det er
beklageligt at vi ikke startede med dette, når der nu endeligt kom en del nye til
Generalforsamlingen. Det skal vi nok huske.
Den ordinære Generalforsamling sluttede ca. 21.30 i god ro og orden.

