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Referat af ordinær generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen
den 19. marts 2019
1. Valg af dirigent
Jytte Rusbjerg blev valgt og konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
Referencen har foretaget lettere redigering til beretningen
Vi har her i vores 46. sæson 21 hold på programmet: 13 børne-/juniorhold og 8 voksenhold
Vi haft stor søgning til næsten alle vores hold – og vi startede sæsonen med at have en del på venteliste, vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke kan
tilgodese alle.
Vi har fortsat i denne sæson også rigtig mange børn/unge i alderen 7-15 år og det er jo en rigtig godt – da det ellers er en alder, hvor det kan være
svært at fastholde dem – dette til trods for at vi havde et helt hold som vi ikke kunne oprettet på grund af manglende instruktør.
Det har endnu engang været en sæsonopstart med udfordringer omkring ansættelse af instruktører. Hvilket jo så også betød at vi måtte slå hold
sammen og ændre forskellige steder.
Til gengæld har vi fået startet vores voksen/dame opvisningshold op igen – med et lille hold – men bedre end intet hold.
Vores medlemstal er p.t. 441 medlemmer. Børn: 320, voksne: 121
Vores samarbejde vedr. sundhedsprojekt 60+ med Sundhedscentret Hvidovre Kommune fortsætter. Vores Juniormix træner nu 2 gange om ugen i
Frydenhøjhallen og 1 lørdag om måneden i Sønderkær springcenter.
Det har også holdt hårdt at få det i stand og der har været en del udfordringer med HVG 37 omkring redskaber og andet – men det har fundet sit
leje nu, og vi har indgået aftale vedr. lån/leje af HVG 37’s redskaber. Vi er i hvert fald super glade for de tider vi har og det giver gymnasterne så
meget i forhold til springtræning.
Vi har i år haft og deltaget i følgende arrangementer:






Klinteborglejr, hvor ca. 50 børn deltog, og vi igen i år planlægger at tage på Klinteborg lejr den første weekend i maj.
Vi forsøgte i maj måned et voksenevent som bliver åbent for alle – det måtte vi aflyse pga. meget få deltagere.
Juletræsfest i medborgersalen
bestyrelsesseminar i januar et heldagsmøde – hvor vi arbejder med bl.a. hvilke hold skal vi have fremover – nye strategier osv.
Juniorholdet har deltager i DGI’s forårsopvisning.

Halanlægget
Nye brusere – det er en fornøjelse af bade nu – der er både masser vand og dejligt varmt. Der er generelt slid på anlægget, men der kommer nyt
gulv i hallen i sommerferien, og taget blev renoveret sidste sommer.
Vi ser fortsat gerne, at vagterne var noget mere synlige.
Vi har også fortsat udfordringerne med hærværk på vores redskaber og er løbende i dialog med skolen vedr. dette.
Fremadrettet har vi følgende ting i støbeskeen:

Styrke dialogen og samarbejdet med skolen generelt men ikke mindst omkring redskaber.

Vi arbejder også på at gennemgå vores program, skal der ske ændringer her? Ud fra hvad vores ventelister siger – skal vi arbejde på at
få flere børnehold ind.

Fortsat samarbejde med HVG37 omkring springcenter

Instragram – vi har fået en Instragramprofil, hvor det er meningen at instruktørerne også kan lægge billeder ud.

Events og evt. foredrag for voksne.
Så der er masser af udfordringer for bestyrelsen at gå i gang med – hvordan vi får det puslespil til at gå op med instruktører og tider, der skal passe
sammen osv. Vi har desværre også i år instruktører, som stopper til næste sæson
Støtteforeningen – ja uden støtteforeningen ville vi ikke have al den aktivitet og alle de redskaber, som vi har i dag. Vi sælger fjernstyret banko to
gange i løbet af sæsonen, men det bliver efterhånden en svær opgave, da vi har svært ved at få forældrene og gymnasterne til at bakke op om
salget.
En meget stort tak til støtteforeningen, som igen i 2018 givet os en flot støtte på ca. 114.000 kr. Husk, at der er banko hver torsdag kl. 19.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere, herunder endnu engang støtteforeningen, Vivi, som passer alle vores nøgler, Heidi
Christiansen og Dan Neumann, som altid stiller op og hjælper til opvisning, og når vi skal på lejr, og alle andre som har hjulpet med forskellige
opgaver i den snart forgangne sæson.
Vi har opvisning den 7. april 2019 kl. 10.45 – så har I lyst så kig forbi.

Der var ingen kommentarer til beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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a) Regnskab 2018

DRIFTREGNSKAB
Kontingenter
Renter
Aktiviteter
Kommunale tilskud
Andre tilskud
Driftindtægter
Event tilmelding
I alt

Godtgørelse ulønnede
Drifttilskud instruktører
Egne og lejede lokaler
Administrationsomk.
Driftudgifter
Aktiviteter
Materialer
Kurser/uddannelse
Kontingenter
PR
I alt

Indtægter
Udgifter
286.957,51
213,38
46.300,00
116.191,74
108.535,87
675,00
558.873,50

Budgettal
308.000,00
250,00
88.000,00
101.000,00
113.000,00
2.000,00
612.250,00

over/underskud
21.042,49
36,62
41.700,00
(15.191,74)
4.464,13
1.325,00
53.376,50

165.052,50
103.226,48
7.997,50
3.608,50
32.527,51
114.985,95
78.398,00
10.270,00
21.165,00
22.805,46

207.100,00
105.000,00
14.800,00
3.150,00
42.100,00
90.500,00
68.000,00
25.000,00
56.600,00
-

42.047,50
1.773,52
6.802,50
-458,50
9.572,49
-24.485,95
-10.398,00
14.730,00
35.435,00
-22.805,46

560.036,90

612.250,00

52.213,10

Drift resultat

(1.163,40)

STATUS OPGØRELSE
Aktiver
Egenkapital 01.01.18
Drift resultat
Beholdning 31.12.18:
Kassen
Bank
I alt

Passiver
170.918,57
(1.163,40)

1.352,00
168.403,17
169.755,17

169.755,17

Ena gennemgik regnskabet. Bestyrelsen er stolte af at regnskabet ser så pænt ud på trods af de
udfordringer, der har været i løbet af sæsonen (blandt andet ca. 21.000 kr. mindre i kontingenter end
budgetteret). Men vi har sat næring efter tæring og har derfor fået det til at løbe rundt alligevel.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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b) Budget 2019

DRIFT
Kontingenter
Renter
Aktiviteter
Kommunale tilskud
Andre tilskud/fonde
Driftindtægter
I alt

Indtægter
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Udgifter
299.600,00
230,00
68.000,00
96.000,00
115.000,00
650,00
579.480,00

Godtgørelse ulønnede
Drifttilskud instruktører
Egne/lejede lokaler
Administrationsomk.
Driftudgifter
Aktiviteter
Materialer
Kurser/uddannelse
Kontingenter
PR
I alt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

188.000,00
112.000,00
17.600,00
3.380,00
43.000,00
91.500,00
68.000,00
14.500,00
16.500,00
25.000,00

kr

579.480,00

kr

579.480,00

579.480,00

Balance
Indtægter

kr

579.480,00

Udgifter

Underskud

kr

-

Balance

kr

579.480,00 kr

Budgettet blev taget til efterretning.
4. Indkomne forslag*
Der er ikke kommet nogen forslag.
5. Valg af:
a) Formand for to år
Helle Hilstrøm blev valgt.
b) Bestyrelsesmedlem for to år
Simone Barkmann blev valgt.
Bestyrelsesmedlem for to år
Charlotte Langhorn blev valgt.
c) Suppleant for et år
Caroline Møller blev valgt.
6. Valg af:
a) To revisorer for et år
Jytte Kristensen og Anita Mathiesen blev valgt.
b) En revisorsuppleant for et år
Finn Jensen blev valgt.
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7. Eventuelt
Der blev spurgt til, om vi har ekstra tider til nogle flere voksenhold. Det har vi, men vi mangler instruktører.
Vi søger instruktører vi plakater og flyers på efterskoler og højskoler. Vores annoncering i aviser og på
Facebook mv. giver ikke rigtigt noget, og de instruktører, vi får, kommer andre veje fra.
Blandt andet måtte vi lukke et hold med 29 børn, fordi vi ikke kunne få instruktør.
May supplerede med, at vi tidligere har haft flere voksenhold, men vi måtte lukke nogle af dem pga. for få
deltagere.
Ena spurgte generalforsamlingen, om der var nogle forslag til aktiviteter eller hold i foreningens regi. Jytte K
foreslår, at vi også spørger på holdene.
Jytte Rusbjerg foreslår endnu en gang stolegymnastik.
Bestyrelsen har planer om et foredrag om bevægelse og inkontinens til efteråret.
Motionisterne har 25 års jubilæum.
Formanden bød Caroline Møller velkommen og takkede Jytte Rusbjerg.

Referent: Charlotte Langhorn

