Generalforsamling Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen den 1. juni 2021
1. Valg af dirigent
Erik Christiansen blev valgt. Erik fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
Formanden var ikke til stede, så Helle Hilstrøm oplæste beretningen.
Velkommen til endnu en anderledes generalforsamling, der er med til at afslutte en meget mærkelig
sæson.
Det er vores 48. sæson.
Vi startede sæsonen op med at tilbyde træning på 14 børne‐ og forældre‐/barnhold samt 7 voksenhold.
Desværre måtte vi hurtigt lukke vores parkourhold, da vores instruktør fik arbejde to uger før
sæsonstart. Og på trods af ihærdige forsøg fra både hans og vores side, lykkedes det desværre ikke at nå
at få en ny.
Desuden kunne vi ikke starte sæsonen for vores drengehold – også på grund af manglende instruktør.
Vores nye Teen Dance hold måtte vi lukke efter efterårsferien, da der desværre ikke var deltagere nok til
holdet.
I den snart forgangne sæson har vi haft 577 medlemmer.
Vi var superglade for at kunne starte sæsonen op på trods af alle restriktionerne i lyset af corona. Der
var indkøbt håndsprit og særlig sprit til afspritning af vores redskaber. Det var et stort
kommunikationsarbejde at få meldt restriktionerne ud, så vi var sikre på, at både medlemmer og
instruktører kendte til reglerne. Men vi kom i gang til stor glæde for os alle.
Corona har betydet et stort arbejde for kontaktpersonerne, hvor der har været lavet inddelinger på
voksenholdene og forældre‐/barnholdene på grund af forsamlingsforbuddet. Men vores
voksenholdsinstruktører samt instruktørerne på forældre‐/barnholdene har taget det i stiv arm.
En del af vores børnehold måtte vi allerede lukke ned sidst i november på grund af et smitteudbrud på
Frydenhøjskolen, og da Corona lukkede al træning ned i december, valgte bestyrelsen hurtigt at
undersøge, om vores instruktører havde mulighed for at træne til den 13. juni, således at vi kunne
forlænge sæsonen.
Alle instruktører sagde ja! Det var derfor med stor glæde, at vi kunne meddele vores medlemmer, at vi
forlængede sæsonen, når vi kom i gang igen. Men vi havde altså ikke troet, at det skulle tage så lang tid.
Og da vi så endelig kunne åbne igen for børneholdene, lukkede Avedøre Sogn ned og gav lige en
lukkeperiode oveni.
Men nu er alle børne‐ og voksenhold i gang igen!
Selvom vi ikke har kunnet træne på holdene, valgte bestyrelsen at give instruktørerne den samme løn
som aftalt inden sæsonens start. Dette også for at fastholde vores instruktører.

Det bliver desværre endnu en sæson uden opvisning. Vi havde ellers booket halanlægget i slutningen af
maj måned med mulighed for at lave en alternativ opvisningsdag. Men som vi nærmede os, kunne vi se,
at det ikke var en mulighed.
Vi har i bestyrelsen valgt at give instruktørerne økonomisk mulighed for at afslutte sæsonen med manér
på holdene sammen med deres gymnaster.
Her i foråret inviterede kommunen alle foreninger til at ansøge om at deltage i et flerårigt projekt, som
de har etableret sammen med DGI. Projektet skal hjælpe foreningerne med at stille skarpt på de
udfordringer, som foreningerne har. Vi valgte at ansøge med baggrund i den evige kamp om at få nok
instruktører til vores hold, samt det faktum at vi har haft nedadgående medlemstal set over en længere
årrække.
Alle de 11 foreninger, der ansøgte, er kommet med i projektet. Vi afholdt opstartsmøde med DGI og
kommunen i starten af maj måned. Og det var meget forfriskende at få nye øjne på vores
problemstillinger – og få nye ideer til, hvordan vi kan arbejde med det. Det var desværre ikke hele
bestyrelsen, der kunne deltage i opstartsmødet, men hele bestyrelsen er blevet præsenteret for
ideerne, og vi har aftalt, at vi vil gå og tænke lidt over det hele henover sommeren, og når sæsonen så er
kommet godt i gang, holder vi et nyt møde, hvor vi med åbne øjne tager hul på at arbejde med de nye
tanker og ideer.
I den kommende sæson har vi indtil videre planlagt, at vi vil afholde et yogaevent for voksne og et
børneevent. Planlægningen er endnu i støbeskeen, men vi glæder os til at komme i gang med sæson,
der kommer til at ligne normalen.
Støtteforeningen har også haft en mærkelig sæson på grund af corona, men på trods af det har vi
modtaget 15.019,75 kr. i tilskud. Tilskuddet dækker det beløb, som vi har indkøbt sprit m.m. for. Alt
andet har jo været sat i bero og udskudt til den nye sæson. Vi var ellers blevet bevilget 85.000 kr.
Vi siger tusind tak til Støtteforeningen. Vi ville ikke kunne fungere, som vi gør uden dem.
Til sidst vil jeg takke jer/dem, der altid hjælper os i periferien – alle husket, ingen glemt :)
Og tusind tak til jer, der er kommet til generalforsamlingen, selvom den heller ikke er, som den plejer.
Vi forventer spisning igen til næste år :)
Jytte takkede for det tilskud, som motionistholdet fik til deres afslutning.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. a) Regnskab 2020
Ena gennemgik og det ser rigtigt godt ud, da vi ikke har haft særligt mange udgifter. Det betyder også, at
vi kan fastholde kontingentet i næste sæson. Til gengæld har posten til sprit og andre værnemidler
været stor (i år blev det heldigvis dækket af støtteforeningen, men fremover vil det nok være en stor
post).

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

3. b) Budget 2021
Det har været svært at lave budget efter dette mærkelige år. Men dette er bestyrelsens bedste bud.
Instruktørerne får en lille stigning i godtgørelsen, hvilket man kan se i budgettet.

Budgettet blev taget til efterretning
4. Indkomne forslag*
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag
5. Valg af:
a) Formand for 2 år (May Sahin opstiller)
May blev genvalgt
b) Bestyrelsesmedlem for to år (Helle Hilstrøm opstiller)
Helle blev genvalgt.

c) Bestyrelsesmedlem for to år (Charlotte Langhorn opstiller)
Charlotte blev genvalgt.
d) Bestyrelsesmedlem for to år (Simone Barkmann opstiller)
Simone blev genvalgt.
e) Suppleant for et år
Bestyrelsen har ingen forslag til denne post, så generalforsamlingen accepterede at bestyrelsen
fortsætter endnu et år uden suppleant.

6. Valg af:
a) To revisorer for et år
Jytte Kristensen og Anita Mathiesen genopstiller og blev genvalgt.
b) En revisorsuppleant for et år
Finn Jensen genopstiller og blev genvalgt.

7. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Erik takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referent
Charlotte Langhorn

