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Referat af generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen  
den 15. juni 2020 
 
Generalforsamlingen den 24. marts 2020 blev udskudt pga. COVID-19.  
  
1. Valg af dirigent 
 
Erik Christiansen blev valgt. 
 
Erik konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 
 
Rettelse til dagsorden (er rettet i dette referat). Der var to punkt 5B – dette rettes. 
Bestyrelsesposten, som Helle Hilstrøm opstiller til, er for 1 år, da denne bestyrelsespost blev 
fratrådt udenfor generalforsamlingen. Generalforsamlingen accepterede disse ændringer.  
  
2. Bestyrelsens beretning v/formanden 
Uddrag af beretningen: 
Foreningen i den sæson 2019-20 

 Vi har i den forgangne sæson (47. sæson) 21 hold på programmet:  
 13 børne/juniorhold og 8 voksenhold  
 Fra 7-12 år har vi 20 drenge og 81 piger 
 Fra 13-18 år har vi 4 drenge og 25 piger 
 Fra 19-24 år har vi 2 piger. 
 Vores medlemstal er p.t. 320 børn og 121 voksne.  
 Vi haft stor søgning til næsten alle vores hold – vi har haft en drengehold som vi desværre ikke fik 

op og stå, da vi ikke kunne finde en instruktør.   
 Det har endnu engang været en sæsonopstart med udfordringer omkring ansættelse af instruktører. 
 Vi har så heldige at May og Charlotte er sprunget ud i at tage en pige/drengehold – hvilke vi er 

meget glade for.    
 Vi har i år fået et dancemix hold i stedet for Zumba og et styrke og puls hold begge voksenhold.  
 Vi har desværre også måtte sige farvel til vores juniorhold pr. 01.01.2020 – det var et lille hold 10 

gymnaster - men desværre valgte deres instruktører at stoppe midt i sæsonen af forskellige 
årsager. 

 Vi har derefter været i dialog med HVG37, som har hjulpet os og overtaget de fleste af pigerne. Vi 
rigtig glade for, at de er kommet godt videre.  

 
Vi har mistet 2 bestyrelsesmedlemmer i løbet at denne sæson – det er aldrig sjovt – men i denne situation 
var det den rigtige beslutning, selvom det var midt i en sæson. 
 
Så kom COVID-19 og alt stoppede fra den ene dag til den anden d. 16. marts en mærkelig situation – i 
starten håbede vi at selvfølgelig kunne vi afholde vores opvisning – men desværre – et meget brat stop for 
sæsonen. 
 
Lejren blev desværre også aflyst pga. COVID-19 
 
Bestyrelsesmøder blev afholdt via online og det er gået fint.   
 
Nu håber vi så at vi kan få en god opstart på alle hold til september.  
 
Tak til Støtteforeningen for deres store arbejde. I gymnastikafdelingen har vi svært ved at få forældrene og 
gymnasterne til at bakke op om salget af fjernstyret banko. 
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Arrangementer: 

 Vi var på Klinteborglejr første weekend i maj 2019, hvor ca. 30 børn deltog, og vi skulle have været 
på Vig Koloni den første weekend i maj 2020, men det blev desværre aflyst pga. COVID-19. 

 Juletræsfest i medborgersalen  
 Vi afholdt i januar 2020 måned vores midtvejs-bestyrelsesseminar et heldagsmøde – hvor vi 

arbejder med bl.a. hvilke hold skal vi have fremover – nye strategier osv. 
 Vi havde 29. februar 2020 skudårsstævne for børn der var ca. 100 tilmeldt til et par gode og 

hyggelige timer. 
 
Hallen og omklædningsrum: 
Vi har fået nyt gulv i hallen. 
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. 
 
Vi har følgende ting i støbeskeen: 

 Styrke dialogen og samarbejdet generelt men ikke mindst omkring redskaber med skolen er et 
vigtigt punkt. 

 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 børne og unge hold ind. 

 Events og evt. foredrag for voksne 
 

Vi har desværre også i år instruktører som stopper til næste sæson – dog ikke så mange, hvilket vi er glade 
for, så der ligger et arbejde foran os her i foråret og hen over sommeren med at finde nye instruktører og 
planlægge ny sæson.  
 
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. 
 
Tak til jer, der mødte op til generalforsamlingen 
 
Jeg går af som formand og vil gerne takke for alle de hyggelige generalforsamlinger, hvor jeg har været 
formand. Jeg har valgt at fortsætte som menigt medlem, så det bliver rigtig godt.   
 
 
Beretningen blev vedtaget uden kommentarer. 
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3. Regnskab og budget  

a) Regnskab 2019 
Kassereren fremlagde regnskabet. 

 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.  
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b) Budget 2020 

 
Jytte K spurgte, om der er ændringer til kontingentet, når der nu er overskud på regnskabet 
Kassereren fortalte, at kontingentet for den kommende sæson bliver fastholdt på 
nuværende niveau. Budgettet blev taget til efterretning.  

  



EGEVOLDENS IDRÆTS CLUB, 
GYMNASTIKAFDELING 
www.eic-gymnastik.dk           ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
 
4. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag.  
 
5. Valg af: 

a) Formand for et år (May Sahin opstiller) 
May Sahin blev valgt. 

b) Kasserer for 2 år (Ena Christiansen opstiller) 
Ena Christiansen blev valgt 

c) Bestyrelsesmedlem for 1 år (Helle Hilstrøm opstiller) 
Helle Hilstrøm blev valgt  

d) Bestyrelsesmedlem for to år (Caroline Møller opstiller) 
Caroline Møller blev valgt 

e) Bestyrelsesmedlem for to år (Petrea S.C. Storm opstiller) 
Petrea blev valgt. 

f) Suppleant for et år 
Bestyrelsen bad om lov til at køre uden suppleant endnu et år. Det blev godkendt af 
generalforsamlingen.   

  
6. Valg af: 
a) To revisorer for et år  

Jytte K og Anita genopstiller og blev genvalgt 
b) En revisorsuppleant for et år 

Finn Jensen genopstiller og blev valgt.  
 
7. Eventuelt 
Ena takkede Helle for hendes arbejde som formand, og vi er meget glade for, at hun fortsætter i 
bestyrelsen.  
 
Hun takkede også May for at hun stiller op som formand.  
 
Ena bød velkommen til Petrea og Caroline i bestyrelsen, selvom de jo kender foreningen ret godt i 
forvejen.  
 
Helle takkede Erik for ”dirigentskabet” og takkede for de 17 år som formand. 
 
Erik takkede god ro og orden.  
 
Referent Charlotte Langhorn 


