
Formøde Generalforsamling FGF 29. Marts 2012 

1) Sommergymnastik 

a) Vi blev enige om at minimum til de 2 springhold er 16 deltagere for at oprette hold og i så fald kun 

1 hjælpetræner. 

Generalforsamling FGF 29. Marts 2012 

Dagsorden iflg. vedtægternes § 4.: 

1) Valg af dirigent 

a) Lars K fra FiR valgtes som dirigent 

b) Dirigenten konstaterede at generalforsamling var korrekt indvarslet. 

2) Formanden aflægger beretning 

a) Modtages fra DØ 

b) LHP spurgte om man kunne bruge Charlie og Ballerina opvisningen til Tennis opvisningen 

i) Der var bedt om noget med bold; men der kan forespørges. 

3) Kasseren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse 

a) Modtages fra KN 

b) Det er første gang vi har et regnskab med underskud på driften, som dog vendes gennem 

renteindtægter. 

c) Noterne 

i) Indtægterne 

(1) Det pointeres at klubben er hårdt ramt af at kommunaltilskuddet er faldet væsentligt, 

hvilket skyldes at reglerne fra offentlig side er ændret. 

ii) Variable omkostninger 

(1)  

iii) Personaleomkostninger 

(1) Det blev anførte at stigning beløber sig til en stigning på 150 kDKK – Dette anføres at være 

et betragteligt beløb 

(a) Noget af det er periodiseringer – dog kun ca. 25 kDKK. 

iv) Turneringsudgifter 

(1)  

v) Brugerbetaling og lejrtilskud 

(1) Vi skal huske at Folkeoplysningsudvalget giver tilskud til denne slags aktiviteter 

vi) Administrationsomkostninger 

(1) Annonceudgifterne er fordoblede, hvilket hænger sammen med at øgede antal annoncer 

da vi ikke længere uddeler program. 

(a) De øgede annoncer er også for at matche danseskolen. 

(b) Det er nu 2 aviser, der annonceres i. 

vii) Renteindtægter 

(1)  

4) Behandling af indkomne forslag 



a) Der er ingen forslag indkommet 

5) Valg af formand jf. vedtægterne 

a) Dorthe er villig til genvalg og enstemmigt valgt. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorsuppleant jf. vedtægterne 

a) Lisbeth H-P og Maria er på valg og er villige til genvalg og enstemmigt valgt. 

b) Der forespørges om der er nogle der tilstedeværende som kunne ønske sig at stille op som 

suppleant. 

i) Lone Friis er villig til at stille op. 

ii) Ingen andre ønsker at stille op. 

iii) Lone Friis er hermed valgt som suppleant. 

c) Der forespørges om valg af revisorsuppleant. 

i) Arne Stahlfest er valgt in absentia. 

7) Eventuelt 

a) Der var intet til eventuelt 

b) Dirigenten takkede for god ro og orden. 

c) Formanden takkede for deltagelsen. 


