
 

 

 
 

Sunds GF Gymnastik 

Referat af årsmøde 2020 

Tirsdag den 25/2 2020 kl. 18.00 

i Forsamlingshuset 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Ledelsesudvalget foreslog Kirsten R. Ingen andre forslag. Kirsten blev valgt og startede med at 

konstatere, at årsmødet var indkaldt rettidigt. 

 

2. Aflæggelse af beretning 

Maria Ø fremlagde årsberetningen, der blandt andet kom omkring et halveret ledelsesudvalg, 

fordeling af vores 393 medlemmer, opvisningen 2019 inkl. fastelavn, turen ind at se 

Verdensholdet, julehygge, julesport og overnatning. 

Maria Ø takkede opvisningsudvalget, alle de frivillige for de mange timer og den store loyalitet, 

samt resten af ledelsesudvalget. 

 

Der blev spurgt, om ledelsesudvalget gør noget for at få nye instruktører. Det blev foreslået at 

tage fat i idrætslærerne i udskolingen, om vi må komme forbi i en idrætstime og fortælle om det 

at være frivillig hos os. Det blev også forslået at forsøge at få fat i dem, der kommer hjem til 

byen fra efterskole. 

Årsberetningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Maria B fremlagde regnskabet, der blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Fremlæggelse af budgetforslag 

Maria B fremlagde et budget, der går i nul.  

Afhængig af hvor mange hold, der udbydes, kan der blive tale om en mindre kontingentstigning. 

Kirsten R så gerne, at afslutningsbeløbet sættes op – der var bred enighed herom i salen. 

Ledelsesudvalget tager det med i overvejelserne om næste sæson. 

Budgetforslaget blev godkendt. 

 

6. Valg i henhold til §8 

Ledelsesudvalget: 

Maria Ø er på valg og genopstiller. Maria Ø blev valgt 

 

Anna Mette er på valg og ønsker ikke at genopstille 

 

Marcus er ikke på valg 

Maria B er ikke på valg 

 



 

 

 
 

Suppleanter: 

Kim ønsker ikke at genopstille. 

Anna Mette blev valgt som 1. suppleant. 

Marianne N blev valgt som 2. suppleant. 

 

7. Eventuelt 

Anna L spurgte, hvor mange 10-turs kort, vi har givet ud på baggrund af vores flyer i 

borgerforeningens velkomstpakke. Der var ikke givet 10-turs kort ud i den anledning. 

 

Anna L efterspurgte efternavne på instruktørerne i programmet. 

 

Ida O anvender som dagplejer redskaberne i Multihallen og bad om grundigere oprydning. 

 

Marianne J bemærkede, de store madrasser på Skalmeje er gået i stykker. Det blev oplyst, de 

tilhører skolen. 

 

Charlotte efterspurgte arrangementer (træning/foredrag) på tværs af voksenhold for at styrke 

sammenhold. Det kunne evt. ende i et samlet Sunds hold til Landsstævne 2021.  

Der blev summet herom. 

 

 

Referatet er udarbejdet af Maria B. 

 

 

Godkendt          /       2020 

 

 

 

_________________________  ________________________ 

Formand Maria Ø  Næstformand Marcus 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Anna Mette  Kasserer Maria B 

 


