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

Holluf Pile-Tornbjerg, den 14. marts 2018
Referat af ordinær generalforsamling i HPTI’s gymnastikafdeling torsdag d. 1. marts
2018 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.
Efter at nogle af de arbejdsopgaver som vores sekretær tidligere tog sig af er blevet uddelegeret, har det givet sekretæren mere luft og lyst til at fortsætte i bestyrelsen.
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 i år nogle fantastiske billeder, der blev lagt på vores
hjemmeside.
Folder (klubblad)
Som altid fik vi også i år trykt og omdelt folderen for sæson 2017/2018.
Denne gang var det sammen med Badminton. Fodbold ville ikke være med, da de ikke kunne få
nogen til at dele folderne ud.
Sæsonstart
Til sidste års generalforsamling blev det vedtaget at fjerne familierabatten.
Der er kun ganske få der har nævnt noget om den manglende rabat, så generelt er der taget
godt imod ændringen. Det har også været nemmere for bestyrelsen at styre tilmeldingerne og
hvor meget hver enkelt skal betale.
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Hold i sæson 2017-2018
Efter at Odense Fritidsafdeling meddelte at Ungdomsskolen på Bækholmskolen (nu Alléskolen)
selv vil benytte ”tumlesalen” tirsdag og torsdag aften, har vi måttet søge flere tider både på
Rosengårdskolen og i vores egen hal i Holluf Pile. Det har betydet at vi har rykket rundt på nogle hold.
Vi fik heldigvis udvidet vores tirsdagstid i Holluf Pile-Hallen til 19.45, så vi kunne have tre børnehold denne dag.
Vi havde annonceret et Zumba-hold på Rosengårdskolen om mandagen uden at vi havde en
instruktør. Det var først lige inden sæsonstart at vi endelig fik fat på en instruktør. Desværre
meldte hun fra igen til efterårsferien, og vi var ved at lukke holdet, da der meldte sig en ny instruktør på banen. Desværre meldte hun også fra igen, inden hun overhovedet nåede at komme
i gang.
Heldigvis valgte nogle af Zumba-medlemmerne at gå over på enten Yoga eller ”Træn den gode
holdning”.
Bortset fra Zumba så havde vi instruktører til alle vores hold på plads inden sommerferien, og
holdene kom rigtig godt fra start.
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)
Springgymnastik (10-12 år)

Voksne:

• ”Træn den gode holdning”
• Yoga

Vi har altså i år kunnet tilbyde gymnastik til børn fra 1½ år til 12 år og to voksenhold.
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 igen i år måttet sende nogle af vores store redskaber til reparation.
Kurser
I efteråret sendte vi fire instruktører på kursus, tre på ”Springsikker teknik” og én på ”Forældre
barn”, 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.
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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. Vi har desværre ikke fået fulgt helt op på denne sag i 2017, men vi
arbejder videre på sagen i 2018.
Klubhus
I foråret 2017 begyndte renoveringen af klubhuset ved hallen, og enkelte medlemmer fra bestyrelsen var med til det store arbejde. Storrummet, køkkenet og lagerrummet er blevet gjort i
stand, der mangler dog nogle skabe på lageret.
Ny Fritidsportal
Odense Kommunes Fritidsafdeling fik i efteråret bygget en ny Fritidsportal.
Måden at logge in på er ændret i forhold til det gamle system. Det skulle både give en større
sikkerhed og nye muligheder for os som forening.
Systemet bygger på at hver bruger har sit eget personlige login, og man kan have flere brugere
med forskellige rettigheder (foreningsansvarlig eller foreningsbooker).
Systemet lever op til Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer, hvor man skal have mulighed for et
login med privat NEM ID, og dermed agere på vegne af f.eks. en forening.
Hjemmeside
Besøg vores hjemmeside på www.hpti.dk/gymnastik.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3. Forelæggelse af regnskab/budget
Kasserer Jeanette Müller Jensen forelagde regnskabet for 2017:
Bemærkninger:
Resultatet svarede i store træk til budgettet.
•
•
•

Der var et underskud på 10.000 kr., men det skal holdes op imod et budgetteret underskud
på 20.000 kr.
Der er efterhånden en del reparationer på både vores TEAM-track og vores air-track, men
PE-redskaber har vurderet at air-track’en stadig er i så god stand, at det endnu ikke er tiden
at skifte den ud, og TEAM-track’en er stadig meget ny.
Der er en reserve på lige knap 130.000 kr.
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Kasserer Jeanette Müller Jensen forelagde budgettet for 2018:
Bemærkninger:
•

Igen er det usikkert hvor mange hold vi får i år, hvilket budgettet bærer præg af. Der er
budgetteret med at der er inspirations-weekend i Herning i oktober 2018, hvor både bestyrelsesmedlemmer og instruktører plejer at deltage.

Regnskab og budget blev taget til efterretning.
Ad 4. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentsatserne hæves, så de bliver som følger:
•
•
•

Børnehold: 450 kr.
Voksenhold (minus yoga): 600 kr.
Yoga: hold på 1 time 600 kr.; hold på 1½ time 750 kr.

Forslaget blev godkendt.
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.
Anita Hjørringgaard blev genvalgt.
Inger Rose Hansen blev genvalgt.

Følgende blev valgt som suppleanter for et år:
•
•

Trine Madsen blev valgt som 1. suppleant.
Katharina Flugt blev genvalgt som 2. suppleant.

Ad 7. Valg af revisor
Lisette Storm Jakobsen blev genvalgt.
Ad 8. Valg af repræsentanter til hovedgeneralforsamlingen
Hovedgeneralforsamlingen afholdes torsdag d. 22. marts kl. 19.00 i klubhuset. Fra gymnastikafdelingen deltager Susanne Buch og Inger Rose Hansen.
Ad 9. Eventuelt
Intet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30, dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Inger Rose Hansen
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