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

Holluf Pile-Tornbjerg, den 2. marts 2017
Referat af ordinær generalforsamling i HPTI’s gymnastikafdeling torsdag d. 2. marts 2017 kl. 18.30 i klubhuset ved Holluf Pile-Hallen
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:
Som altid har det 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.
MobilePay
Først på året i 2016 arbejdede bestyrelsen på at kunne indføre MobilePay, for at kunne gøre
kontingentbetaling nemmere for medlemmerne.
Det måtte vi desværre opgive igen, da det blev noget besværligt i forhold til banken. Ifølge nye
bestemmelser sidestilles foreninger med erhverv, hvilket åbenbart betyder at man skal have
selvstændigt CVR-nr. og vedtægter.
Så det blev lidt problematisk i forhold til at vi er en flerstrenget idrætsforening.
I starten af 2017 blev vi kontaktet af banken, som meddelte at det vil være muligt at få MobilePay med et ”under”-CVR-nr., så vi arbejder videre på sagen.
Gymnastikafslutning
I foråret afholdt gymnastikafdelingen afslutning for alle børneholdene med forældre og/eller
bedsteforældre, hvor børn og voksne hyggede sig på redskabsbanerne.
Torben, vores lokale fotograf, tog igen nogle fantastiske billeder, der blev lagt på vores hjemmeside.
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Hold i sæson 2016-2017
Fra sæsonstart i september 2016 havde vi fået fat på instruktører til 3 nye hold; Rytmegymnastik, Springgymnastik og Yoga, og der har været stor tilslutning til disse og øvrige hold. Hvilket
har betydet større fremgang i antallet af medlemmer i sæsonen 2016/2017.
I denne sæson har vi følgende hold:
Børn:

•
•
•
•
•
•

Forældre/barn 1½- 2½ år
Forældre/barn 2½ -3½ år
Lopperne (3-4 år)
Vildbasserne (5-6 år)
Springgymnastik (7-9 år)
Rytmegymnastik (9-12 år)

Voksne:

• ”Træn den gode holdning”
• Zumba
• Yoga

Vi har altså i år kunne tilbyde gymnastik til børn fra 1½ år til 12 år og 3 forskellige hold til voksne.
Redskaber
Desværre bliver gymnastikafdelingens redskaber ødelagt i hallen, dels pga. almindelig slitage,
dels på grund af at skolens elever ikke behandler redskaberne pænt. Vi har derfor måttet sende
nogle af vores store redskaber til reparation.
Ny hjemmeside
HPTI gik i luften med en ny hjemmeside først i september. Besøg vores hjemmeside på
www.hpti.dk/gymnastik.
Kurser
I efteråret sendte vi 9 instruktører og bestyrelsesmedlemmer af sted på DGI’s Inspirationsweekend i Herning, hvor alle fik nogle gode oplevelser og ideer med hjem til gymnastiktimerne.
Juleafslutning
Igen i år blev der afholdt juleafslutning for børneholdene med dans, sang og leg omkring det
store juletræ. Der blev uddelt gløgg og æbleskiver samt sodavand og godteposer til børnene.
Det var som altid en rigtig hyggelig og glad dag.
Bækholmskolen
Odense Fritidsafdeling smed lige en ”bombe” inden jul, hvor de meddelte at Bækholmskolen skal
ændres til Ungdomsskole og pr. august 2017 selv vil benytte ”Tumlesalen” to aftner om ugen.
Det betyder at vi i gymnastikafdelingen skal af med vores tider tirsdag aften og dermed skal
have to hold fordelt på andre tider og steder.
Til næste sæson har vi søgt tider i Holluf Pile-Hallen i forlængelse af vores egen tid om tirsdagen
og på Tornbjerg Gymnasium også om tirsdagen, og så må vi håbe at vi får tildelt disse tider.
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Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3. Forelæggelse af regnskab/budget
Kasserer Jeanette Müller Jensen forelagde regnskabet for 2016:
Bemærkninger:




Vedr. indtægter: Der var været flere medlemmer i 2016 end året før, så der har været flere
indtægter fra kontingenter end budgetteret. Aktivitetstilskuddet er ikke så stort, det større
medlemstal slår først igennem i 2017.
Vedr. udgifter: Klubhusbidraget udgør en stor udgiftspost, det opgøres efter antal medlemmer. Der har været mange udgifter til reparationer af redskaber.
Årets resultat var et underskud på 23.250 kr. Der er en reserve på knap 130.000 kr.

Kasserer Jeanette Müller Jensen forelagde budgettet for 2017:
Bemærkninger:


Der er usikkerhed om hvor mange hold vi får, da der ikke er fordelt tider endnu, så det bærer budgettet præg af.

Regnskab og budget blev taget til efterretning.
Ad 4. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser, men bortfald af husstandsrabat og mængderabat.
Kontingentsatserne vil i næste sæson derfor være:
a. Børnehold og forældre/barn-hold: 400 kr.
b. Voksenhold 1 time og derunder: 500 kr.; Voksenhold over 1 time: 600 kr.
Ad 5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende blev valgt til bestyrelsen for to år:
Jeanette Müller Jensen blev genvalgt.
Lone Sparrewath blev genvalgt.
Følgende blev valgt som suppleanter for et år:



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

Ad 7. Valg af revisor
Lisette Storm Jakobsen blev valgt.
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Ad 8. Valg af repræsentanter til hovedgeneralforsamlingen
Hovedgeneralforsamlingen afholdes mandag d. 20. marts kl. 19.00 i klubhuset. Fra gymnastikafdelingen deltager Susanne Buch og Jeanette Müller Jensen.
Ad 9. Eventuelt
Intet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.10, dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Inger Rose Hansen
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