
 

 

 
 

Sunds GF Gymnastik 

Referat af årsmøde 2021 

Tirsdag den 2/3 2021 kl. 19.00 

online via Zoom 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Ledelsesudvalget foreslog Marcus, som modtog valget. 

 

2. Aflæggelse af beretning 

Maria Ø fremlagde årsberetningen.  

Et år der i stor grad var præget af covid-19. Vi nåede heldigvis – i sidste øjeblik – at afholde 

vores opvisning. Vores sæsonafslutning samt sommerhold blev påvirket af corona-restriktioner, 

men der kom lidt udendørs træning på banen. Ved planlægningen af sæson 2020/21 var vi fulde 

af håb om en så nogenlunde normal sæson, hvis vi bare havde masser af sprit og 

rengøringsmidler til rådighed. Sådan blev det ikke helt. Ledelsesudvalget var enige om, 

gymnastik har en flok fantastiske instruktører, der tog alle restriktioner og omvæltninger med 

oprejst pande. Medlemmerne har taget godt imod vores nye hold – Feminin Fitness og Balance 

samt Rytme/Fitness. Der var rigtig god opbakning til spring og Rytmiske Damer 25+, ventelister 

til småbørnshold, ligesom børne-rytme er på vej op igen. 

Der var små 400 medlemmer ligeligt fordelt på børn og voksne igennem. 

Vi havde flyttet overnatning for skolebørnene til september – men måtte grundet corona 

konvertere til dagstræning og kagehygge.  

I SU har det primære arbejde handlet om nye vedtægter. Her bliver der nok at tage fat på i 2021 

med flere centraliseringer på bedding og masser af spændende aktiviteter.  

Maria Ø afsluttede med på vegne af ledelsesudvalget at sige tak for denne gang. Vi har alle været 

glade for at være med, og ser Sunds GF Gymnastik som en dejlig forening, fuld af dejlige, loyale 

frivillige. 

Årsberetningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Maria B fremlagde regnskabet. 

Der blev spurgt til mulighed for nedbringelse af renter og gebyrer. Det er op til den nye 

konstellation i SU, hvordan den fremtidige struktur bliver. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Fremlæggelse af budgetforslag 

Maria B fremlagde et budgetforslag, der går i nul.  

Budgetforslaget blev godkendt. 

 

 



 

 

 
 

6. Valg i henhold til §8 

Ledelsesudvalget: 

Marcus er på valg og ønsker ikke at genopstille. 

Maria B er på valg og ønsker ligeledes ikke at genopstille. 

 

Maria Ø er ikke på valg men har valgt at fratræde af personlige årsager. 

 

Til posten som SU repræsentant opstiller Kiki Bruhn. Kiki blev valgt. 

Til posten som budgetansvarlig opstiller Marianne Hellegaard Olesen. Marianne blev valgt. 

 

Kiki er på valg i lige år, Marianne i ulige år. 

 

Kiki og Marianne gav en kort præsentation af sig selv. 

 

Suppleanter: 

Anna Mette ønsker ikke at genopstille. 

Marianne ønsker ligeledes ikke at genopstille. 

 

Der var ingen der ønskede at blive suppleanter, så der skal indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

7. Eventuelt 

Der blev taget en kort runde blandt de tilstedeværende instruktører omkring mulighed for at tage 

en ny sæson. Det blev tilkendegivet fra instruktører, at de naturligvis gerne svarer på spørgsmål 

mv. i det nye udvalg. 

 

 

 

Referatet er udarbejdet af Maria B. 

 

 

Godkendt          /       2021 

 

 

 

_________________________  ________________________ 

Formand Maria Ø  Næstformand Marcus 

 

 

 

_________________________ 

Kasserer Maria B 

 


