Referat fra ordinær generalforsamling i NGIF Gymnastik & Atletik
Lørdag den 11. marts 2017 kl.10.00
Skovparkhallens Cafeteria, Skaboeshusevej 100, 5800 Nyborg

1. Valg af dirigent
Jørn Jacobsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmetællere
Det var ikke nødvendigt.
3. Formandens årsberetning
Fungerende formand Vibeke Eriksen (delt formandskab med Ann Rasmussen)
aflagde beretning og startede med at konstatere, at det har været et ualmindeligt
godt år, i hvert fald når vi snakker om medlemmer, vi er ikke mindre end 1097
medlemmer i NGIF Gymnastik og Atletik, og det er vi ret stolte over.
På gymnastik siden har vi stor succes med springholdene for børn, og selvom vi har
sat begrænset antal på 30 på næsten alle hold, så overskred vi dem på næsten
samtlige hold for at få plads til alle. Vi kan nævnte at Alex har sprængt alle rammer
med ca. 50 unge mennesker på hvert hold for 3 klasse og opefter, hvilket er
superflot. Der er meget at holde styr på.
Som et nyt hold i år, har vi startet Little Stars, som er et dansehold for mindre piger,
og der blev Anne Marie og Sofie løbet over ende ned omkring 30 små piger på
dette hold.
Igen i år har der været mange ude til Søndagsfræs, som holdes en gang om
måneden. Vi vil gerne takke Tina for hendes indsats.
Der er også mange på mor-, far- og barneholdet, også Springspilopperne er godt
besat, hvorimod at vi godt kan mærke, at en del store piger og drenge er taget på
Efterskole, men rigtig mange af dem kommer heldigvis tilbage igen.
På holdene for de voksne er der rigtig mange deltagere, og vi kan godt se at folk
er blevet mere bevidste om, at gøre noget for eget velvære.
Som et nyt hold har vi startet Qigong op med Vibeke Fraling. Normalt er der
omkring 10-12 på et nyt hold, men der kom omkring 25, så det kom godt fra start,
men også Joans Energi og velvære hold er ret godt besat, ligesom Pilates, hvor Rie
og Joan deles om det.
Desværre blev Anette med Zumba holdene syg, og måtte opereres. Det lykkedes
os at finde en til at overtage holdet, men vi håber at hun er tilbage til den
kommende sæson.
På herresiden er nogle faldet fra og andre kommet til, men det er et super dejligt
hold, og selvom de blev nødt til at flytte fra gymnasiet p.gr.a. ombygning, så fejler
indsatsen og glæden ved gymnastik ikke noget. Kristian måtte også flytte, så nu er

der rigtig mandehørm i lokalet i parken når Herretrim og H.I.T. er på. Der er netop
udvidet med en ekstra træningsdag til H.I.T.
Seniordans har desværre været præget af uheld i år. Det startede med at Karen
var så uheldig at falde ned af trappen, og hun kom rigtig galt afsted, men der var
vi heldige at Grethe som går på holdet, kunne tage over sammen med Ulla. Så
blev også Ulla skadet, men begge er heldigvis tilbage, dog på nedsat hastighed.
På atletik siden var vi desværre mærket af, at ombygningen af stadion trak ud da
udesæsonen gik i gang sidste sommer, men med en ekstra indsats og reklame på
gymnastikholdene, så er det lykkedes at få godt gang i børneatletikken igen. Her i
vinterhalvåret har de brugt kunstbanerne udenfor, når det ikke var for dårligt vejr.
Det giver dem flere muligheder for at træne på mange måder, selvom det er
vinter.
Børnene deltager i mange stævner og mesterskaber bl.a. i Glostrup, og der bliver
lavet mange personlige rekorder og taget mange medaljer med hjem til klubben.
De er gode til at heppe og hjælpe hinanden og støttes godt op af trænerteamet.
Det kan også nævnes at Christina Hemmingsen er blevet Dansk mester i
længdespring for veteraner. Hun var oppe på rådhuset og blive hædret, sammen
med andre fra Nyborg, om også var blevet Danmarksmestre indenfor deres sport.
Der er fuld fart på og rigtig mange der kommer og løber sammen med os, når der
er træning mandag og onsdag. Det er de faste dage, men som regel bliver der
også løbet flere gange, og løberne bruger også kunststofbanerne når de laver
intervaltræning. De er glade for at der endelig er kommet lys derude, så de kan
bruges i vintermånederne.
For motions løberne er fællesskabet en meget vigtig brik og det gør de rigtig meget
ud af. Der arrangeres bl.a. klubaftener med foredrag, eller aftener med ren hygge,
selvfølgelig efter først at have været ude at løbe. De tager ud til motionsløb rundt
omkring, især crossløb som er blevet et stort hit i denne vinter, men også på en årlig
tur til et sted i udlandet, og gerne i samarbejde med Korsør Atletik og motion.
Når gymnastiksæsonen er færdig, så står den på Idrætsmærke, og det er en
pragtfuld skare af damer og mænd, der troligt kommer ud og tager deres mærke,
og vi syntes at det er noget af en præstation, at en af de nye deltagere, som aldrig
har taget mærket før, kommer i en alder af tæt på 80 år. Vi hygger, griner og har
det sjovt mens vi er i kyndige hænder med Lilian og Jens ved roret, og inden længe
tager vi fat på endnu en sæson.
I løbet af året der er gået, har vi også været praktiske hjælpere til Stiftens Etapeløb i
marts, og skal være det nu igen.
Vi har i samarbejde med DGI afholdt Landsmesterskaber for børneatletikudøvere i
Idrætsparken, og med meget stor succes. De vil meget gerne komme tilbage igen,
da de er yderst tilfredse med faciliteterne og selve afholdelsen af landsstævnet.
Som noget nyt prøvede vi i samarbejde med Gym Danmark at holde
Gymnastikskole i børnenes sommerferie. Lene Sørensen var koordinator på dagene,

og havde hjælp af instruktører fra foreningen. Der deltog 55 børn, som havde nogle
dejlige dage, fyldt med gymnastik. Planlægningen til den kommende skole er
allerede i gang.
Vi har afholdt vores eget Juelsbergløb, som vi er egentlig er godt tilfredse med, når
vi tager i betragtning, at Nyborg Gymnasium startede deres eget løb op, og derfor
ikke kom med de omkring 250 deltagere som de plejede. Derfor lavede vi nogle
tilretninger allerede der, og der bliver lavet nyt igen til næste løb i september, bl.a.
mindre deltagerpris og nye ruter.
Vi har netop holdt hyggedag for børnehold, hvor der deltog omkring 110 børn, som
mødte fra kl. 14-21 til leg og hygge i Skovparkhallen. Tak til alle instruktører og
forældre for at give børnene en super dejlig aften, hvor vi fik det store tag selv
bord, i form af kage, pølsehorn, frugt mm. Også aftensmad fik vi.
Hen over vinteren er der også en del der tager ud og hjælper til når
koncertudvalget har opgaver, og der vil vi gerne sige tusinde tak til alle jer for
indsatsen. Det gavner at yde, helt nøjagtigt har vi fået kr. 58.250 ud af vores indsats.
Det er super flot.
Som flere sikkert har bemærket har vi fået ny daglig leder, da Birgitvalgte at sige
stop. Vi har været glade for Birgit og hun har selv været med til at udvikle stillingen,
da hun var den første vi prøvede at have ansat. Vi var derfor spændte på om der
var nogen som havde lyst til et job på 15 timer om ugen, og det skal vi hilse ogsige
at der var. Vi fik ikke mindre end 20 ansøgninger, og blandt dem valgte vi 6 ud til
samtale, og vi var så heldige at finde en af vores egne medlemmer iblandt
ansøgningerne. Så vi byder Gert Jørgensen hjertelig velkommen som ny daglig
leder, og han er allerede tiltrådt.
I bestyrelsen har vi været i den situation, at Jesper Trampedach og Carl Haals
valgte at trække sig. Det var vi utroligt kede af, da de begge var et plus for vores
forening, men de blev erstattet af vores suppleanter.
Bestyrelsen valgte at tilmelde sig et forløb om udvikling af foreningen i samarbejde
med DGI, og det er vi ikke færdige med endnu. Det sker i flere etaper og er ret
spændende. Der har bl.a. været en etape, hvor instruktører også var med og hvor
der blev lavet emner til at arbejde videre med.
Om nogle få uger er det igen tid til vores årlige gymnastikopvisning, og lige som
sidste år er der god opbakning til denne dag, og med disse ord er vi kommet
gennem året der er gået og dermed også beretningen fra Ann og mig selv.
Spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Alex: Der har været kaos ved tilmelding til denne sæson. Conventus har ikke
fungeret. Lars og Ann giver ret i det. Der bliver med garanti ikke det samme kaos,
da vi arbejder med at få et nyt system, og der er planlagt møde med firmaet.
Alex: Vi kunne ønske os en bedre kommunikation, specielt. omkring opvisningen.
Alex: Vores hjemmeside fungerer ikke optimalt og der mangler opslag. Vibeke
svarer at det er instruktørerne og medlemmerne der også må komme med input.

Birgit har i samarbejde med Vibeke selv lagt relevant ind.
Alex: Hvordan er medlemmerne fordelt aldersmæssigt. Vibeke svarer at der er 635
medlemmer under 25 år.
Dirigenten foreslog at vi tog flere spørgsmål under eventuelt, og ikke som her efter
formandsberetningen.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Lars Trustrup (LT) gennemgik det reviderede regnskab og fremhævede
flere poster. Indtægter fra sponsorater ser lidt skidt ud, også selvom der er konteret
lidt på andre konti. Der vil fremover komme sponsormidler fra andre, også gennem
mere skiltning i haller og i Idrætsparken (i samarbejde med fodboldafd.)
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet
Alex spørger ind til punktet lokaleleje. Lars svarer at vi arbejder på en anden løsning
end nuværende, hvor vi har lejet os ind (opbevaringsrum).
Alex spørger ind til punktet abonnementer. Lars svarer at det er forskellige
kontingenter

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Orientering om kommende års budget
Kasserer Lars Trustrup gennemgår det omdelte budget.

Spørgsmål og kommentarer til budget:
Anne spurgte ind til posten ”Events indtægter/udgifter”. Lars svarede at det er de
forventede indtægter der er beregnet.
Finn spurgte ind til de store honorarer instruktører & bestyrelse. Lars fortalte om de
mange instruktører vi har og beløbet er derfor stort.

Budget enstemmigt godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
* Sløjfning af Storebæltskonto foreslås af bestyrelsen.
* Bestyrelsen foreslår en slankning af antal i bestyrelsen.
* Mindre justering i vort logo, hvor ”og” udelades.

Kommentarer:
Carl fortæller at ud fra vedtægterne er det ikke nødvendigt at stemme om
Storebæltskontoen, det kan bestyrelsen selv afgøre. Bestyrelsen trækker derfor
forslaget.
Slankning af bestyrelsen vedtages enstemmigt.
Logo vil blive korrigeret og vedtages enstemmigt.

7. Valg til bestyrelse
Formand
Ann Rasmussen indstilles uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlemmer
Anne Marie Schürmann

2 suppleanter
Joan Pedersen
Anne Haals

Kasserer
Lars Trustrup genvalgt for 2 år.

8. Eventuelt
Oplæg/gennemgang fra Annelise om OK sponsoratet.
Carl fortæller om DGI’s årsmøde og vil opfordre 4 medlemmer til at udøve deres
stemme.
Ann fortæller om det kommende Ølløb i Refsvindinge d. 1/6,som er noget nyt.
Vibeke fortæller om Repræsentantskabsmødet d. 27/3.
9. Leve for NGIF
Et leve for NGIF blev udbragt på behørig vis.

Referent: Gert Jørgensen

