HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING
GYMNASTIKAFDELINGEN
Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ
Stiftet 27. juni 1980
www.gymnastik.hpti.dk

Holluf Pile-Tornbjerg, den 29. marts 2016

Referat af ordinær generalforsamling i HPTIs gymnastikafdeling torsdag d. 25. februar 2016 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. Hun konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
Ad 2. Beretning ved formanden
Formand Susanne Buch berettede: Det har været en 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
Som de tidligere år, afsluttede vi også denne 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.
Showdance-pigerne viste os nogle af de danse de havde lært. Vi måtte desværre sige farvel til
deres instruktør Stina, da hun skulle videre i sit uddannelsesforløb.
Alt i alt var det 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 og hjælpetrænere til nogle
af vores børnehold.
Da vi fik trykt vores medlemsblad, manglede vi stadig instruktører og hjælpere til Lopperne og
Vildbasserne samt instruktør til Showdance.
Igen i år var vi heldige med at finde instruktører lige inden sæsonstart, dog kunne vi ikke få fat
på en instruktør til Showdanceholdet.
Vores instruktør på Zumba-holdet, Jannie, måtte desværre melde fra, da hun brækkede anklen
1

lige inden sæsonstart. Heldigvis fandt Jannie en afløser (Marlene) med kort varsel. Marlene er
en rigtig dygtig og energisk ung pige, som holdet har taget rigtigt godt imod og er glade for.
Som noget nyt fik vi i år oprettet et Mixed BMB-hold, det står for Bodywork, Martial Arts og Balance-yoga. Desværre havde holdet ikke den store tilslutning og måtte stoppe til jul.
Det er nok mere almindelig Yoga at ”medlemmerne” ønsker.
Hold i sæson 2015-2016
I denne sæson 2015-2016 har vi følgende hold:
•
•
•
•
•
•
•

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

Totalt set har vi haft 2 forældre/barn-hold, 2 børnehold og 3 voksenhold. Medlemstallet har ikke
været så højt i denne sæson.
MobilePay
Bestyrelsen forsøgte sig med at få oprettet MobilePay, så medlemmerne kunne betale via MobilePay.
Det gik da også nogenlunde, men så gik der nærmest ”bankverden” i den, og pludselig kunne
det ikke lade sig gøre, uden at vi skulle have en erhvervskonto, og samtidig skulle tegningsberettiget fra hovedforeningen skrive under. Så MobilePay lader vente lidt på sig, men vi arbejder
på at få det oprettet til næste sæsonstart.
Juleafslutning
Juleafslutningen gik igen i år over alle forventninger med stor tilslutning, der var tilmeldt omkring 180 i alt, noget færre end sidste år.
Børnene havde fint julepynt med til juletræet.
Der var nogle få sange og sanglege som Linke og Søs stod for. Vi manglede mikrofon, så det var
godt at Søs var med til at trænge igennem.
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.
Redskaber / kurser
I år er der kun indkøbt få enkelte ting. Til gengæld har vi haft store udgifter til reparation af
Team-track’en, Air-track’en og motoren dertil.
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Næste sæson
Vi er så småt begyndt at planlægge næste sæson og har fået tilsagn fra instruktørerne på det
ene voksenhold og nogle af børneholdene om at de fortsætter i næste sæson. Der arbejdes på
at få en instruktør til et yoga-hold og Showdance til næste sæson. Men der skal stadig gøres et
stykke arbejde for få de sidste børneholdshjælpere på plads til næste sæson.
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 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 2015:
Årets underskud var på 197,16 kr. Der er en reserve på knap 156.000 kr.
Bemærkninger:



Der har været færre indtægter end budgetteret fra kontingenter og aktivitetstilskud pga.
færre medlemmer.
Som følge af de færre medlemmer har der til gengæld været færre udgifter til arrangementer, klubhusbidrag og instruktørgodtgørelser.

Kasserer Jeanette Müller Jensen forelagde budgettet for 2016:
Bemærkninger:





Der kalkuleres med flere hold og flere medlemmer næste år, så det er budgettet blevet
rettet ind efter.
Der forventes en større reparation af Air-track’en, samt indkøb af lidt flere redskaber til
Holluf Pile-Hallen.
Der afsættes også et lidt større beløb til kurser, bl.a. er der inspirations-weekend i Herning i oktober 2016.
Der er også budgetteret med de udgifter, der vil blive i forbindelse med oprettelse af MobilePay.

Regnskab og budget blev taget til efterretning.
Ad 4. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
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 familierabat på 50 kr. for hvert ekstra medlem i husstanden, samt uændret mængderabat på 100 kr. for hvert ekstra voksenhold man tilmeldes.
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Ad 5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende blev valgt til bestyrelsen for to år:




Susanne Buch blev genvalgt.
Inger Rose Hansen blev genvalgt.
Anita Hjørringgaard blev nyvalgt.

Følgende blev valgt som suppleanter for et år:



Rune R. Rasmussen blev valgt som 1. suppleant.
Katharina Flugt blev valgt som 2. suppleant.

Ad 7. Valg af revisor
Lene Strunge blev genvalgt for et år.
Ad 8. Valg af repræsentanter til hovedgeneralforsamlingen
Hovedgeneralforsamlingen afholdes mandag d. 14. marts kl. 19.00 i klubhuset. Jeanette deltager som HB-formand. Fra gymnastikafdelingen vil flere fra den øvrige bestyrelse måske også
deltage.
Ad 9. Eventuelt
Intet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00, dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Inger Rose Hansen

4

