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Referat af generalforsamling i
Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen
Den 19. marts 2018
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Jytte Rusbjerg blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
Vi har her i vores 45. sæson 20 hold på programmet – 13 børne/juniorhold og 7 voksenhold
Vi har haft 3 forældre-barn-hold – 1 hold for 2 – 3 år og 2 hold fra 3-4 år.
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 – men uden træningstider og instruktører er det desværre ikke muligt.
Vi har fortsat i denne sæson også rigtig mange børn/unge i alderen 9-13 år og det er jo en rigtig godt – da det ellers er en alder hvor det
kan være svært at fastholde dem.
Det har været en meget svær sæsonopstart – vi havde store udfordringer på instruktører – vi har søgt meget bredt og på alternative
måder – bl.a. på busserne i Hvidovre, men på trods af dette har vores søgning desværre ikke båret frugt. Hvilket så betød, at vi måtte
slå hold sammen og ændre forskellige steder.
Vores medlemstal er p.t. 627 medlemmer. Børn 447 – voksne 180.
Vi har fortsat deltaget i sundhedsprojekt 60+ - i samarbejde med Hvidovre Kommune, og det vil vi også gøre i den kommende sæson.
Vi har nu fast 1 lørdag om måneden, hvor vi træner i Sønderkær springcenter, og vi ansøger om flere tider i næste sæson.
Vi har i år haft og deltaget i følgende arrangementer:
•

Juletræsfest i medborgersalen – en rigtig god juletræsfest men julemand og tryllerier – div. lege – godteposer og børn og
voksne hyggede sig. Støtteforeningen var som altid på banen med salg af lotteri, sodavand, øl m.v.

•

Bestyrelsesseminar i januar, som er et heldagsmøde – hvor vi bl.a. arbejder med, hvilke hold skal vi have fremover – nye
strategier osv.

•

Børneevent ville vi prøve at afholde i stedet for fastelavnsstævne – men det blev aflyst pga. af meget ringe tilslutning (der var
11 tilmeldte). Det er rigtig ærgerligt.

Vi har i maj måned et voksenevent som bliver åbent for alle. Så der håber at rigtig mange vil komme og deltage.
Bestyrelsen har mange ideer, men de er til tider svære at føre ud i livet, når vi mangler instruktører og der ikke kommer nok tilmeldinger
til vores arrangementer. Så hvis I hører noget ude i byen, må I meget gerne opfordre folk til at skrive til os - både med godt og dårligt.
Det ville være rart at vide hvad vores medlemmer egentlig godt kunne tænke sig...
Sjippeholdet og Juniorholdet har et par gange i løbet af sæsonen afholdt nattræning, og det styrker sammenholdet på holdet.
I år har vi haft 2 hold til DGI’s forårsopvisning – vores juniorhold – og minijuniorhold – som leverede en flot opvisning i d. 10. og 11.
marts i Frederiksberghallen.
Hallen og omklædningsrum:
Varme i sal 2 har været den helt store udfordring i år – og mange ture til Henriks kontor for at klage uden held – men da Ena havde målt
temperatur til 12 grader ved gulvet og gik til forvaltningen direkte skete der noget, så nu skulle det være blevet meget bedre.
Slid på anlægget generelt:
Vi ser fortsat gerne at vagterne var noget mere synlige som de lovede os – så det siger vi igen og igen.
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 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 børnehold ind.

•

Fortsat samarbejde med HV37 omkring springcenter
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•

En fokusgruppe hvor vi vil forsøge at hente ny inspiration til rekruttering og fastholdelse af instruktører og hjælpeinstruktører

•

Videreudvikling af vores hjemmeside/facebook og Instragram, som er vores sidste nye ”baby”.

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, så der ligger et arbejde foran os her i foråret og hen over
sommeren med at finde nye instruktører og planlægge ny sæson.
Støtteforeningen – ja uden støtteforeningen ville vi ikke have al den aktivitet og alle de redskaber, som vi har i dag. Så et meget stort tak
til støtteforeningen herfor, sidder der nogen, der har lyst til at spille banko, så mød op hver torsdag kl. 19
Støtteforeningen har igen i 2017 givet os en flot støtte på ca. 68.000. kr.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere, herunder endnu engang støtteforeningen. Vivi som passer alle vores
nøgler og alle andre, som har hjulpet med forskellige opgaver i den snart forgangne sæson.
Vi har opvisning d. 15. april 2018 kl. 11 – så har I lyst, så kig forbi.
Se nærmere herom i glasskabet i hallen, på hjemmesiden eller på Facebook eller Instragram.
Til slut vil jeg gerne sige jer tak for at møde så tal stærkt op det er rigtig dejligt og vi er utroligt glade for det.

Kommentarer til beretningen: Der blev spurgt til vokseneventen – det blev præciseret, at det er den
5. maj kl. 10-13, og kommer til at indeholde yoga, zumba og step. Eventen er for alle – også ikkemedlemmer.
Og der blev udtrykt ønske om, at vi finder en træner til dame-rytme-holdet.
Jytte foreslog, at vi lavede et spørgeskema til at finde ud af, hvad folk ønsker ifm. events osv.
Der blev spurgt til medlemstallet: Vi har færre hold, og derfor har vi også færre medlemmer.
Der er blevet varmere i salene og det er rigtigt godt.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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3.
a) Regnskab 2017
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

Indtægter
Udgifter
300.783,12
230,93
40.595,04
110.975,92
68.347,77
7.500,00
145,00
528.577,78

Budgettal
309.600,00
400,00
73.000,00
112.000,00
141.000,00
4.200,00
640.200,00

over/underskud
8.816,88
169,07
32.404,96
1.024,08
72.652,23
(3.300,00)
(145,00)
111.622,22

163.392,50
100.450,00
7.575,00
3.055,95
44.627,61
94.068,25
68.729,00
17.900,00
24.200,00
59.333,44

229.500,00
100.000,00
4.500,00
50.800,00
96.000,00
82.000,00
22.000,00
13.400,00
42.000,00

66.107,50
-450,00
-7.575,00
1.444,05
6.172,39
1.931,75
13.271,00
4.100,00
-10.800,00
-17.333,44

I alt

583.331,75

640.200,00

56.868,25

Drift resultat

(54.753,97)

STATUS OPGØRELSE
Aktiver
Egenkapital 01.01.17
Drift resultat
Beholdning 31.12.17:
Kassen
Bank
I alt

Passiver
225.672,54
(54.753,97)

1.337,50
169.581,07
170.918,57

170.918,57

Der var ingen kommentarer til regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt.
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b) Budget 2018
DRIFT
Kontingenter
Renter
Aktiviteter
Kommunale tilskud
Andre tilskud/fonde
Driftindtægter
I alt

Indtægter
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

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

207.100,00
105.000,00
14.800,00
3.150,00
42.100,00
90.500,00
68.000,00
25.000,00
16.600,00
40.000,00

kr

612.250,00

kr

612.250,00

612.250,00

Balance
Indtægter

kr

612.250,00

Udgifter

Underskud

kr

-

Balance

kr

612.250,00 kr

Budgettet blev taget til efterretning uden kommentarer
4. Indkomne forslag
Ingen forslag
5. Valg af:
a)
Kasserer for to år
Ena Christiansen blev genvalgt
b)
Bestyrelsesmedlem for to år
Birgit Dahl blev genvalgt
c)
Bestyrelsesmedlem for to år
May Sahin blev genvalgt
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Suppleant for et år
Der var desværre ingen kandidater, så posten står åben.

6. Valg af:
a) To revisorer for et år
Jytte Kristensen og Anita Mathiesen blev genvalgt.
b) En revisorsuppleant for et år
Finn Jensen blev genvalgt.
7. Eventuelt
Der blev spurgt om, der ikke var et alternativ til tilmelding på nettet. Der var bekymring omkring
sikkerheden. Ena fortalte, at der ikke er grund til bekymring, Klubmodul, som håndterer vores
hjemmeside lægger mange kræfter i at sikre sitet. Dog er det muligt at indbetale direkte til Ena via
netbanken, hvis man ikke har mulighed for at tilmelde sig elektronisk.
Jytte fortæller, at de røde måtter bliver mishandlet, og flere er i stykker. Der er kommet nye
elastikker med håndtag, men der er ønske om nye Theraband også.
Trine stopper som suppleant og vi takker for hendes store arbejde, og vi leder med lys og lygte
efter en ny.
Foreningen har nu kørt i 45 år – Jytte takkede for bestyrelsens store arbejde.
Referent: Charlotte Langhorn

