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Holluf Pile-Tornbjerg, den 16. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i HPTIs gymnastikafdeling torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset ved Holluf Pile-Hallen
Formand Susanne Buch bød velkommen til de fremmødte.
Ad 1. Valg af dirigent
Susanne Buch blev foreslået og valgt som dirigent.
Ad 2. Beretning ved formanden
Formand Susanne Buch berettede: Det har været en rimelig velfungerende bestyrelse med konstruktive møder. De største opgaver er stadig sekretær- og kassererposten, men øvrige medlemmer har også taget deres del af diverse opgaver.
Gymnastikafslutning
Vi afsluttede sidste gymnastiksæson med en aktivitetsdag for børnegymnaster og deres søskende med forældre og/eller bedsteforældre. Som vi plejer, satte vi alle vores redskaber op, så der
var der masser af redskaber at boltre sig på. Det gik rigtig godt, og børnene hyggede sig gevaldigt.
Showpigerne opviste med nogle danse.
Det var en rigtig god dag, og alle hyggede sig og havde det sjovt. Torben, vores lokale fotograf,
tog igen i år nogle fantastiske billeder, der blev lagt på vores hjemmeside.
Planlægning af sæsonen
Der har igen i år været nogle udfordringer med at finde instruktører eller hjælpetrænere til nogle af vores hold.
Da vi fik trykt vores medlemsblad, manglede vi stadig instruktører til Forældre/barn 2½-3½ år
og hjælpere til børneholdene.
Igen i år var vi heldige med at finde de sidste instruktører lige inden sæsonstart.
Som noget nyt fik vi i år oprettet et Yoga-hold. Instruktørerne på Yoga-holdet havde meddelt fra
sæsonstart at de skulle til Indien først på året og således kun kunne være hos os indtil jul.
Vi havde ellers et par instruktører der havde sagt ja til at tage holdet efter jul, men de kunne så
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ikke alligevel, så holdet sluttede til jul.
Hold
I denne sæson 2014-2015 har vi følgende hold:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forældre/barn 1½- 2½ år
Forældre/barn 2½ -3½ år
Lopperne
Vildbasserne
Showdance 9-12 år
”Træn den gode holdning”
Zumba
Yoga (½ sæson)

Totalt set har vi haft to forældre/barn-hold, tre børnehold og tre voksenhold. Vi har haft et barnehold mindre igen i år, men medlemstallet er lidt højere end sidste sæson. Det skyldes det nye
Yoga-hold, hvor der var rigtig stor tilslutning.
Juleafslutning
Juleafslutningen gik igen i år over alle forventninger med rigtig stor tilslutning, der var tilmeldt
omkring 260 deltagere i alt.
Børnene havde fint julepynt med til juletræet.
Der var nogle få sange og sanglege som Linke stod for. Igen i år havde vi nissepiger til at dele
pebernødder ud og hygge sig med børnene.
Der var god tid til at forældrene kunne sidde og hyggesnakke og spise æbleskiver og få et glas
gløgg. Børnene nød at de kunne rende rundt.
En stor tak til Anders, som stod i køkkenet og sørgede for at varme både gløgg og æbleskiver.
Som noget nyt skal der fremover ved arrangementer i hallen med over 150 personer søges om
tilladelse hos brandmyndighederne. Der skal foreligge en ”Pladsfordelingsplan” i korrekt målestoksforhold. Den skal indeholde bordopstilling med stole samt alle nødudgange. Pladsfordelingsplanen skal godkendes af brandtilsynet og skal hænges synligt op i hallen ved arrangementer.
Redskaber / kurser
I år er der kun indkøbt få enkelte ting.
Vi sendte to bestyrelsesmedlemmer til ”Inspirationsweekend i Herning”, som afholdes hvert andet år. Meningen var at flere i bestyrelsen og instruktørerne skulle med, men de meldte fra.
Kurset henvender sig til både instruktører, unge hjælpere og bestyrelsesmedlemmer.
Næste sæson
Vi er så småt begyndt at planlægge næste sæson og har fået tilsagn fra instruktørerne på voksenholdene om at de fortsætter i næste sæson. Men der skal stadig gøres et stort stykke arbejde for at få de sidste børneholdinstruktører på plads til næste sæson.
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Til sidst vil jeg opfordre alle der har Energi Fyn og ikke allerede har gjort det, til at tilmelde husstanden til FynskSupportEl, det koster ikke noget. For hver kilowatt-time der er forbrugt i husstanden, støtter du foreningen med 2 øre.
Læs mere på www.energifyn.dk/privat/elhandel/fynsksupportel/kunde
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3. Forelæggelse af regnskab/budget
Kasserer Jeanette Müller Jensen forelagde regnskabet for 2014:
Årets underskud var på 20,87 kr.
Bemærkninger:




Afdelingens resultat er stort set endt med et 0, som budgetteret.
Klubhusbidraget er på 40.020 kr. Det er meget højt, men det skyldes at beløbet indeholder
klubhusbidrag for både 2013 (ca. 17.000 kr.) og 2014 (ca. 23.000 kr.). Forskellen mellem
de to beløb kan forklares ved at der har været flere voksenmedlemmer i 2014 end i 2013.
Grunden til at der alligevel ikke blev noget underskud, er primært at der stort set ikke er
blevet indkøbt nogen redskaber.

Kasserer Jeanette Müller Jensen forelagde budgettet for 2015:
Budgettet lægger sig meget tæt op ad regnskabet for 2014, der er dog afsat et lidt højere beløb
fra kontingentindtægter og på udgiftssiden et lidt højere beløb til redskaber.
Regnskab og budget blev taget til efterretning.
Ad 4. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser, hvilket blev vedtaget.
Kontingentsatserne vil i næste sæson derfor fortsat være:
a. Børnehold og forældre/barn: 400 kr.
b. Voksenhold 1 time og derunder: 500 kr.; Voksenhold over 1 time: 600 kr.
Uændret rabat på 50 kr. pr. ekstra person i husstanden.
Ad 5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende blev valgt:



Jeanette Müller Jensen blev genvalgt for to år.
Lone Sparrewath blev genvalgt for to år.
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Valg af suppleanter:


Anita Hjørringgaard blev valgt som 1. suppleant.

Der var ikke flere der stillede op.
Ad 7. Valg af revisor
Lene Strunge blev genvalgt for 1 år.
Ad 8. Valg af repræsentanter til hovedgeneralforsamlingen
Fra gymnastikafdelingen blev følgende valgt som repræsentanter til hovedgeneralforsamlingen
mandag d. 16. marts: Susanne Buch (deltager som HB-medlem), Jeanette Müller Jensen (deltager som HB-formand), og flere fra den øvrige bestyrelse vil også deltage.
Ad 9. Eventuelt
Intet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.05, dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Inger Rose Hansen
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