
Referat af årsmøde for Sunds GF Gymnastik den 5. februar 2018

1. Valgt af dirigent: Anni Gadegaard foreslået og valgt 
Anni har konstateret, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt

2. Formandens beretning:
- nyt stort udvalgt
- kagebordet ved opvisningen var en succes, så vi har valgt at gentage tiltaget
- der har i år ikke været et opvisningsudvalg, men vi ønsker at etablere et sådan udvalg igen
- stor opbakning til spring- og fitnessholdene
- kunne ønske os bedre opbakning til rytmehold og senior
- nye tiltag: helårsbaderne og e-sport, som vi håber bliver endnu større til næste sæson. Foredrag 
med Lene Wille
- Julesport var en succes, og det var populært, at vi havde inviteret Ilskov til at komme med deres 
Jumping Fitness
- Weekendtræning var en stor oplevelse for både store og små.
Alt dette er kun muligt fordi vi har så dedikerede og engagerede frivillige, trænere og hjælpere. 
Også en stor tak til alle udvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
- Kontingentindtægterne: 0-12 er som vanligt, men der er nedgang i 25-59 og 60+
- Stor ”diverse indtægt”, grundet salg af redskaber og frivillige tjanser ved forskellige 
arrangementer
- Afregning til hovedafdeling blev større end budgetteret, da man valgte at hæve det afdelingerne 
skal betale til hovedafdelingen.
Det reviderede regnskab blev godkendt

4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen

5. Fremlæggelse af budgetforslag:
- ingen store afvigelser i forhold til indtægter for 2017
- der er budgetteret med mindre indtægter under diverse, da vi ikke kan forvente at kunne tjene 
penge på arrangementer som vi kunne i 2017
Budgettet blev godkendt

6. Valg i henhold til §8 i vedtægterne
Jane, genopstiller ikke
Jannie, genopstiller ikke, men vil gerne fortsætte som ekstern kasserer
Rikke, genopstiller ikke
Peter, genopstiller
Maria, genopstiller

Der var ingen der ønskede opstilling, og Peter og Maria blev derfor valgt uden afstemning. 
Ledelsesudvalget fortsætter i reduceret antal med Jannie som ekstern kasserer.

7. Eventuelt
Intet
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