
 

 

 

 

 

Farum Gymnastikforening 23. april 2013  

 
Ekstraordinær generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

a. Dorthe Ø valgt 

2. Valg af referent 

a. Tommy H valgt 

3. Godkendelse af vedtægtsændringer 

a. §7 afsnit 5.f. – godkendt. 

b. §9 afsnit 2 – godkendt, dog fjernes ”i bestyrelsen” sidst i afsnittet og der indsættes ”og tilgodeset”. 

c. §11 – godkendt. 

4. Såfremt vedtægtsændringerne godkendes skal der vælges to revisorer. En for et år og en for to år. 

a. Revisorer – Arne Stahlfest (2 år) og Erik Stokholm (1 år). 

b. Revisorsuppleanter Ole Mertz (1 år) og Vibeke Willumsen (1 år). 

Bestyrelsesmøde 

 Konstituering af næstformand 

a) Lisbeth B accepterede 

 Valgperiode?  For en af de 5 der kom i bestyrelsen den 4.4., skal valgperioden ændres til 1 år, så der bliver mere 

lighed (antalsmæssigt) ift. Hvor mange der er på valg i hhv. lige og ulige år.  

a) Henning accepterede at være den valgt som er valgt for 1 år. 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal lave prioritering og indstilling af vedligehold / indkøb af redskaber 

a) Mette W-L vil som bestyrelsesrepræsentant stå for at koordinere en redskabsgruppe med alle 

redskabsbrugende trænere. 

 Nedsættelse af programgruppe, der skal udarbejde næste sæsons program. 

a) Dorthe Ø, Lisbeth B og Tommy H 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe til placering af hjælpere 

a) Dorthe Ø, Lisbeth B, Mette W-L og Tommy H 

 Budgetdag – kontaktpersoner laver oplæg på konkurrenceholdene efter aftale med trænerne 

a) Datoer: 

i) Oplæg skal lægges i arkiv senest 5. juni 2013. 

ii) Budgetmøde 15. juni 2013 09:00-16:00 i VIP-loungen 

b) Alek forlængelse 

i) Tommy H undersøger om man kan nøjes med kontrakt i et ½ år. 

ii) FGF betaler for midlertidigt – Alek for permanent (FGF kan lægge ud) 

c) Budgetdagsaktiviteter 

i) Konkurrencehold/trænere - Som det ser ud i dag bliver følgende: 

(1) GP: (vides endelig efter 5.5.) 

(a) Mikro – Mathilde 

(b) Mini – Ida og Simone 

(c) Pige/tweens/Junior – (Julie) + Mathilde 

(2) TG: Lisbeth er i gang 

(3) KIG: Oleksandr og Dorthe – Tommy følger op 

(4) Rope: Caroline Ager 

ii) Breddehold – Dorthe følger op på tilbagemeldinger 

 Opgavelisten 

a) Sponsorater – Tommy medtager eksempler til næste bestyrelsesmøde 

b) Instruktører – udviklingssamtaler tages op på næste bestyrelsesmøde 

  



 Caroline Ager – bilag 

a) 500 (hold), 1250 per kursus (Workshop) og 250 markedsføring ~ 6000 ved 3 konkurrencer – dette er også per 

år. 

b) Karin laver oplæg. 

 Lokaleønske til FIR – beskrivelse af ønske om tilbygning til Arenaen? Input til DKC, der formidler sammenskriv af et 

overordnet ønske FIR 

a) Input til Dorthe Ø 

 Orientering om Jump4Fun – overvægtsholdet med Hillerød Hospital og DGI 

a) Dorthe Ø, Lone F og Pernille Fyrstlev agerer trænere. 

b) Måske Tina (MyPerformance) kan inddrages. 

 Dropbox, Fan-side og Facebook 

a) Dorthe Ø skal have adgang 

b) Vi skal have tilladelse til at vise billeder 

c) Kan måske bruges bredere 

  



Budget for første del af 2013 – Caroline Ager 

World Jump Rope Turnament, Orlando, Florida – 28.06-09.07.12 (m. workshop) 

Deltagergebyr   585 $ = 3.330 kr. 

Fly    7.500 kr.  

I alt    10.830 kr. 

EM, Danmark, Aalborg – 25.-31. juli: (m. workshop) 

Deltagergebyr Kender endnu ikke det præcise, men mellem 3.500-5.000 kr. 

Deltagergebyr Louise Dohn Kender endnu ikke det præcise, men mellem 3.500-5.000 kr. 

I alt    Mellem 7.000-10.000 kr. 

Landsholdstøj: 

Plejer at ligge på omkring 1.000 kr. 

Udgifter i alt for det næste halve år løber ca. op i 18.000-22.000 kr.   

Både konkurrencen i USA og EM vil også være en form for kursus, da der nogle af dagene bliver 

lavet workshops for os instruktører, som vi kan bruge til vores egne hold 

 

 

 


