
Generalforsamling  
Hvalsø Gymnastikforening 

07. februar 2017 
 
Fremmøde på 12 personer. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og stemmetæller 

Dirigent: Connie Olesen 
Stemmetæller: Connie og Ivar 

 
2. Valg af referent 

Anne Brix 
 
3. Beretning fra bestyrelsen v/Birgitte Nielsen 

Med fare for at gentage mig selv vil jeg lægge ud med at sige, at jeg er umådeligt 
stolt over at stå i spidsen for en forening, der summer af energi og positiv udvikling. 
Der er altid nyt at berette om, nye begivenheder, tiltag og arrangementer – og det gør 
det bare rigtigt sjovt at være med. En tak af hele mit hjerte til både bestyrelsen, alle 
instruktører og hjælpere for at få så meget godt til at ske! 

  
Medlemstal: 
Foreningen har 
73 (60 i 2015) instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer 
1090 (inkl. events – ca. 250) (746 i 2015) medlemmer 

  
Årets gang 2016: 
Januar: 
Den 3. januar 2016 afholdt foreningen et nytårsevent, som vores skønne zumbapiger 
Malene og Lisbeth var primære tovholdere på. Der var både yoga, zumba for børn, 
zumba for voksne, piloxing samt crossgym på programmet, og det var en stor succes 
med over 160 deltagere. Alle er enige om, at det må gentages igen til næste år – og 
gerne før (: 

  
Februar: 
Vi afholdt vores generalforsamling med et lille, eksklusivt fremmøde ud over 
bestyrelsen. Vi havde ikke mindre end tre bestyrelsesmedlemmer/suppleanter på 
valg, men var så heldige at få hele fire valgt ind i bestyrelsen, idet vi fik lov at udvide 
med en ekstra suppleant under forudsætning af, at vores vedtægtsændringer ville 
blive ændret ved næste generalforsamling. 
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Marts: 
I gymnastikkens verden står denne måned altid i opvisningernes tegn. Først havde vi 
5 hold, der gav opvisning ved Forårsdagene i Roskilde. De ca. 150 gymnaster 
leverede alle nogle flotte opvisninger, hvor niveauet var ambitiøst og højt. 

 
April: 
Vores lokalopvisning havde vi i 2016 af forskellige årsager skubbet til april måned. 
Det blev igen en festdag med fantastisk stemning og en fyldt hal fra start til slut. 
Opvisningen blev sat i gang med en brag af en åbning, hvor ca. 550 medlemmer fra 
foreningen deltog. De næsten 700 betalende samt i alt ca. 700 deltagere skabte en 
forrygende stemning. Som noget nyt blev alle vores hold præsenteret via en lille 
video, som kunne give indblik i hverdagens træning, og alle foreningens øvrige hold 
kom også på storskærmen, så tilskuerne kunne få indblik i, hvad der i øvrigt rører sig 
i foreningen. 

  
Der var bred enighed om, at arrangementet var meget vellykket, og det er jo 
fantastisk at kunne læne sig tilbage og nyde alle de meget dygtige og glade 
gymnaster, som vi har i Hvalsø Gymnastikforening takket være vores mange, meget 
motiverende og engagerede instruktører og hjælpere. Vi havde i øvrigt også 
fornøjelsen af DGI-Midt og Vestsjælland Ynglinge Øst, som vi de seneste to år har 
haft et samarbejde med samt DGI-Midt og Vestsjælland Ynglinge Rep. Efter 
opvisningen sluttede dagen med fællesspisning på Spisehuset for instruktører, 
hjælpere og bestyrelse og påhæng – en velfortjent afslutning på en lang og dejlig dag 
og en vellykket vintersæson. 

  
April-Juni: 
For tredje år i træk arbejdede TurboSpring og Rytmer for Herthadalen på 
Livsstilsmessen i forbindelse med, at der skulle samles penge ind til deres tur til 
Italien. 

  
Lisbeth arrangerede et forrygende Zumbaevent med guruen Dovydas fra Litauen. 
Der var fantastisk opbakning til dette fra både nær og fjern. 

  
Sommersæsonen forløb med fin tilslutning på holdene, idet ca. 200 medlemmer 
valgte at benytte vores tilbud til både børn, unge og voksne. Vi havde Zumba, 
ZumbaStep, Crossgym, Seniorfitness, Parkour beg., Freerunners og Spring (4 hold) 
på programmet, og derudover fortsatte et af vores andre hold frem til sommerstævne 
og rejse til stævne i Italien i juni måned (TurboSpring og rytmer). 

 
Kun et af vores hold deltog ved sommerstævnet i Vigen, da stævnet meget hurtigt 
blev overtegnet. Til gengæld fik vi som noget helt nyt stablet en lokalt 
sommeropvisning på benene. Her deltog fire af vores lokale hold (Sommerspring, 
Dynamitspring, Springchicks og Turbospring og Rytmer), vi have gæster fra to andre 
lokalforeninger (Allerslev og Sønderlundskvarterets GF), og endelig blev der danset 
Zumba for alle. Vi rundede dagen af med fælles picnic med mulighed for at grille 

2 



pølser og andet godt. En super hyggelig eftermiddag, som vi bestemt har tænkt os at 
gentage i år. 

  
Vi afholdt kurser i koncepterne FamilyToddler (1-3 år) og FamilyActive (4-7 år) i 
samarbejde med GymDanmark. Efter et par år uden forældre-barn gymnastik var det 
nemlig lykkedes os at få styr på instruktører til den kommende sæson, og i den 
forbindelse havde vi besluttet at ændre lidt på konceptet for disse hold, således at 
træningen i højere grad kunne komme til at tilgodese både barnet og den voksne. 

  
I juni måned kom der også styr på folderen for den kommende sæson (2015-16), og 
den blev sendt til trykkeriet. 

  
Juli 
En stor flok gymnaster fra TurboSpring og Rytmer drog til Italien for at deltage i 
Festival del Sole i Riccione. Det var 4. gang holdet var af sted, og der var 
rekorddeltagelse med 42 gymnaster og 7 instruktører fra holdet. 

  
Holdet havde en fantastisk tur, hvor alt gik som det skulle, og de havde nogle rigtigt 
gode oplevelser med både opvisninger, en dagstur til San Marino og en tur i et 
kæmpe vandland. Igen i år havde foreningen valgt at støtte turen. 

  
September 
Inden sæsonen for alvor tog fat, mødtes bestyrelse, instruktører og hjælpere til en 
fælles foreningsdag, hvor målet var at ryste flokken sammen, hygge, holde møde 
samt blive klar til sæsonen. For alle var der arrangeret fælles førstehjælpskursus 
samt et kursus i håndtering af børn med særlige behov. Sidstnævnte var arrangeret i 
samarbejde med GymDanmark. 

  
Sæsonen har i år budt på følgende nye tiltag: 

o   Family Toddler (1,5-3 år) 
o   Family Active (4-7 år) 
o   Dansedrenge 
o   Funktionel træning m/store bolde 
o   PT-Room Indoor 
o   ZumbaStep 
o   Kropskompagniet afløste det tidligere Råstof 
o   DGI-ynglinge blev ændret til et aspiranthold 
o   Movement og gymnastisk træning (måtte desværre lukke pga for få deltagere) 

 
Oktober 
I oktober afholdt vi et kursus i springmodtagning for alle vore springinstruktører og 
hjælpere. 

  
  

November 
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Bestyrelsen valgte i år at afvikle et bestyrelsesseminar med overnatning. Dette var 
en rigtig god oplevelse, hvor der var tid til nytænkning, gennemgang og fordeling af 
opgaver samt til at lære hinanden endnu bedre at kende. Med 4 nye medlemmer var 
det bestemt en god investering. Af nye tiltag i støbeskeen er et yogaevent og 
loppemarked, som vi håber at kunne afvikle i løbet af 2017. 

  
November bød også på endnu et Zumbaevent med stjernen Dovydas fra Litauen. 
Igen var det lykkedes Lisbeth at få lokket ham til Hvalsø, hvor han igen afviklede et 
succesfuldt event. 

  
Andet: 
Flygtninge 
Samarbejde med kommunen omkring integration af flygtninge, hvilket har betydet, at 
vi har fået ca. 12 medlemmer, primært på børneholdene. Vi burde kunne få 
refunderet deres deltagelse via Dansk Flygtningehjælp, men det har vist sig at være 
svært at få fat i værdibeviser for deltagerne. 

  
IT 
Foreningens IT- og Conventus administrator lægger fortsat rigtigt mange timers 
arbejde i arbejdet med conventus og hjemmesiden. Mich lægger løbende 
informationer om arrangementer samt billeder af opvisninger op. Vi prøver fortsat at 
opretholde et fornuftigt aktivitetsniveau på facebook. 

  
Redskaber/investeringer 
Vi har investeret i en ny saltoplint og forbindelsesstykke mellem teamtrack og 
nedspringsmåtte. Vores teamtrack har været til reparation flere gange i løbet af 
sæsonen, men den fungerer stadig ikke optimalt. Derudover er der blevet investeret i 
skab til crossgym-udstyr. 

  
Go-On 
Også i 2016 er vi blevet sponseret af Go-On. I forbindelse med sponsoraftalen har 
der været afviklet tre events på tanken, hvor primært instruktører og gymnaster fra 
TurboSpring- og Rytmer har mødt op for at vaske ruder og give de tankende bilister 
lidt godter. 

  
Afrunding 
Som I kan høre, har det atter været et år med masser af aktivitet i HGF. Både 
medlemstal og antallet af frivillige medarbejdere viser, at der er rigtigt godt gang i 
foreningen, og at vi har et højt aktivitetsniveau. Dette kan naturligvis kun lade sig 
gøre, fordi vi har rigtigt mange gode kræfter i både bestyrelse, administration og ikke 
mindst hele instruktør- og hjælpeinstruktørstaben. Jeg vil derfor gerne benytte 
lejligheden til at sige TUSINDE TAK for det store arbejde, som alle lægger i at få 
Hvalsø GF til at lykkes. 
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Spørgsmål: 
Betingelser for sponsorat fra Go-on? Retningslinjer udstedes af Go-on. 
Hvorfor engelsk navn til de to nye børne-/familiehold? Koncept fra 
GymDanmark som instruktører uddannes i. Ligeledes et navn der vækker 
genkendelse. 

 
4. Regnskab og budget v/Trine Pallesgaard  

Kommentarer til budgettet v. Trine: 
Kommunalt tilskud afhænger af antal medlemmer OG det kommunale 
budget for året hvilket gør det svært at forudse. 
Sponsorater kommer fra Go-on og Brugsens “røde mønter”. 
Lønninger er til foreningens unge instruktører via frikort. 
Diverse arrangementer dækker over interne kurser, møder i foreningen, 
foreningsdag. 
Hvert andet år kører med underskud grundet Rejsehold til Italien, dette 
underskud dækkes af det foregående års overskud. 
 
Spørgsmål: 
Var der noget særligt for dragter 2016? 
Foreningen har et stort tilskud til dragter (100 kr. pr. opvisning (max. 300 
kr.)). 
Rejsehold er en udgift på omkring 40.000kr., hvordan? Instruktører 
modtager ikke betaling for dette, men får turen/kost-og-logi betalt af 
foreningen. 
Dyrt for pensionister at gå til gymnastik? +60-hold har en lidt kortere 
sæson end nogle af de andre hold. Kontingenter tales igennem hvert år. 
- Måske muligt at samarbejde med Kommunen med tilskud til pensionister 
(der er tilskud til børn) (undersøges nærmere).  
- Der eksisterer puljer i Kommunen som man kan søge, men hvordan og 
hvorledes dette fungerer er usikkert (undersøges nærmere). 

 
5. Indkomne forslag 

Vedtægtsændringer 
Kommentarer og spørgsmål: 
§3: Vedtægterne linkes til betalingssiden ved tilmelding til hold samt er  
tilgængelige på hjemmesiden. 
§4: DGF og GymDanmark som samlet organisation. 
§10: Ændringsforslag gør at betalinger for mere end 2.000kr. skal 
godkendes af bestyrelsen; dette er lavt sat (eks. godtgørelser og kurser). 
- Forslag om det vil være smartere at hæve denne grænse til eks. 
20.000kr. eller 75.000kr..  
- Forslag om en vis %-sats af foreningens budget, hvor formanden 
godkender betalingen senere. 
- Forslag om at dele fastsættelsen ændres i “puljer” hvor man 
udspecificerer yderligere. 
- Forslag om 15% af budget. 
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Vedtægtsændringerne godkendes med ny ændring i §10 med fastsættelse 
på 15% af budgettet. 

 
Indkomne forslag 
Genoptagelse af sommerhold med “outdoor-træning” under Merete 
Grunnet. Bestyrelsen arbejder videre på dette, og Merete tager dette op 
til overvejelse. 

 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
 På valg til bestyrelse er:  

Birgitte Nielsen Modtager genvalg Genvælges. 
Anne Brix Madsen Modtager genvalg Genvælges. 
Trine Pallesgaard Modtager genvalg Genvælges. 

   
 På valg til suppleant er:  

Anja Petersen Modtager ikke genvalg 
Sara Pallesgaard Modtager genvalg Genvælges. 
Sascha Rasmussen Modtager genvalg Genvælges. 

  
7. Valg af revisorer og suppleanter: 

På valg er:  
Anne Mette Hvas Modtager genvalg Genvælges. 
Lydia Mielow, suppleant Modtager genvalg Genvælges. 

  
8. Eventuelt 
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