Generalforsamling 25/3-2021
Mødet foregik online på Zoom, med en kort præsentationsrunde af dem der er med på mødet
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
a. Helga er valgt – Der er rettidigt indkald
2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
a. Hvordan formidler vi til vores medlemmer/instruktører om bl.a. Get2Sport, projekt arbejde,
Familiesport. Budgettet viser at der sker en udvikling og en større succes i brede
gymnastikken – Projekt arbejde er lige så stort som vores kerne forening og Jørgen påpeger
at vi skal have en et øje på økonomien og der skal sørger for at der bliver ved med at
komme midler til. Socialt partnerskab skal igennem de første 3 år køres på plads og
derefter forventes det at blive permanent og vi skal alle, medlemmer og instruktører, gøre
det synlig og tydeligt at dette er en fælles indsats at byde velkommen til børn der ikke er
foreningsvante. Der er en naturlig udvikling i, at vi går ind i dette projekt og det ligger tæt
på vores SIF hjerte. Den økonomiopsætning vi har sat i gang med forretningsfører er et
stærkt træk. Vores team organisering gør, at vi stadig har fokus på vores kerneopgave i SIF
med udvikling i hold gymnastikken. Vi har en opgave i, at få instruktørerne til at gå aktivt
ind i projektarbejdet og dernæst skal vi også vise overfor medlemmerne, at vi kan begge
dele – gennem promovering. Det skal skrives i vedtægterne ved næste generalforsamling.
Der skal flere praktiske ressourcer til at inkludere alle, følgeordning og en støtte til
instruktørerne. Det skal være tydeligt, at bede om hjælp til de særlige børns behov, det er
okay så de unge også siger fra og til. Skal SIF tilbyde hold til stille børn? Flere pædagogiske
kurser.
b. Hvordan kan vi gøre os mere synlige på de sociale medier? God feedback på det
nyhedsbrev som formanden sendte ud til medlemmerne. Vi skal nu udnytte at vi kan
kontakte vores medlemmer via vores SoMe, vi skal tilbyde os online via SoMe. Vi har haft
en god artikel i dagbladet og vil forsøge at gå mere i den retning. Måske få DGI eller
boligområdet til at vise os som det gode eksempel.
i. Beretningen er godkendt – vedlagt.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for 2019
a. Det er budgettet er for 2021 – rettet af dirigenten
b. Vi forventer at kunne levere kvartalsregnskaber. Vi rammer vores budgettal meget godt.
3110 - Øvrige omkostninger - skal der ses på igen om der er noget der skal deles mere ud.
Vi kan igen overveje om kontingentet ikke skal stige, hvis vi kan få flere til at gå til
gymnastik.
i. Regnskabet er godkendt
c. Budgettet er udvidet med en afdeling – Admin, Hold og Projekter – budget gennemgang. Vi
har været nødsaget til at nedjustere på rekvisitter – men der er noget vi skal have bedre til
at balancere mellem Admin og Hold. Vi skal øge vores medlemstal på især voksen hold, da
holdene også skal finansiere Admin. Projektsøgning skal vi undersøge om nogle af midlerne
kan dække Admin udgifter. De to ansøgninger vi har ude nu, har vi tænkt, at det også skal
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dække Admin udgifter. Revisor forslag, at vi laver kvartalvise budgetter for at holde styr på
det
Fastsættelse af kontingent inkl. Dragt
a. Fastsættes ved næste bestyrelsesmøde
Behandling af indkomne forslag
a. Forslag om vedtægtsændringer (se bilag).
i. §1- foreningsnavn skal være det samme som på virk.dk – Godkendt
ii. §7 stk 2. Indkaldelse af GF – Opslag på hjemmeside og Email rundsending –
Godkendt
iii. §7 stk 6. Dagsorden – Tilføjer et 3. bestyrelsesmedlem på ulige årstal - Godkendt
Valg af næstformand – Helga genvalgt - tak
Valg af kasserer – Hanne U. genvalgt - tak
Valg af 3. bestyrelsesmedlem – Jeppe Ø er valgt - tak
Valg af 1. bestyrelsessuppleant – Kismet genvalgt - tak
Valg af 2. bestyrelsessuppleant – Charl genvalgt – tak
Valg af 3. bestyrelsessuppleant – Berit er valgt - tak
Valg af revisor – Jørgen genvalgt - tak
Valg af revisor suppleant - Anne genvalgt - tak
Evt. Tak til Bianca, for din indsats i foreningen.

Ad 3) Det revideret regnskab foreligger hos Kasserer Hanne Ullum, Helligkorsvej 101, fra mandag d. 22.
marts 2021
Ad 5) Forslag skal afleveres skriftligt til formand Hanne Bertelsen, Helligkorsvej 104, senest mandag d. 11.
marts 2021
Ad 6) Helga Vinter er på valg og modtager gerne genvalg
Ad 7) Hanne Ullum er på valg og modtager gerne genvalg
Ad 8) Valg til 3. Bestyrelsesmedlem, Jeppe Østergaard stiller op til valg
Ad 9) Kismet Munk er på valg og modtager gerne genvalg
Ad 10) Charl Botha er på valg og modtager gerne genvalg
Ad 11) Bianca Bech er på valg, ønsker ikke genvalg, Berit Gunborg stiller op til valg
Ad 12) Jørgen Jensen er på valg og modtager gerne genvalg
Ad 13) Anne Holm er på valg og modtager gerne genvalg

