Referat fra ordinær generalforsamling i NGIF Gymnastik & Atletik
Søndag den 11. marts 2018 kl.11.00
Skovparkhallens Cafeteria, Skaboeshusevej 100, 5800 Nyborg

1. Valg af dirigent
Hans Henrichsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmetællere
Hvis der er brug for stemmetællere, vil de blive valgt.
3. Formandens årsberetning
Ann Rasmussen aflagde beretning og startede med at konstatere, at det har været
et godt år for foreningen. Vi er ikke mindre end 1100 medlemmer i NGIF Gymnastik
& Atletik, og det er vi ret stolte over.
Gymnastik
Ny gymnastiksæson begynder –for de flestes vedkommende – i starten af
september måned, og der er nok at vælge imellem. I alt 26 hold, der spænder fra
forældre/barn til seniordans og parkour.
Alle hold kom godt fra start. Dog var der lidt uro omkring udtagelsen til mix-spring
videregående. Nogle forældre var ikke helt tilfredse med måden, det blev gjort på.
Vi har i bestyrelsen drøftet fremgangsmåden og besluttet ved udtagelsen i år, at
benytte DGI’s Gymnastikpyramide, som på en konkret, enkel og overskuelig måde
viser, hvilke forventninger man kan have til et barns færdigheder på de forskellige
alderstrin. Gymnastikpyramiden vil fremover ligge på hjemmesiden.
Til at stå i spidsen for de 26 hold, er der ca. 30 instruktører og 15 hjælpeinstruktører.
Desværre må vi i år sige farvel til tre dygtige instruktører: Cindy Bøye og Mette
Eriksen, der hidtil har været instruktører for spring/rytme pigerne samt Anja Refsborg,
instruktør for bodyhop-holdet.
Vi håber, vi kan finde nogle dygtige afløsere inden den nye sæson.
Som noget nyt, vil vi gerne starte et jumping-hold. Denne sportsgren er pt den helt
store dille, som appellerer til en bred aldersgruppe, der gerne vi træne i højt tempo.
Der har også i 2017, én gang om måneden, været afholdt søndagsfræs for børn
mellem 1 og 4 år og deres forældre.
Qigong-holdet er i år blevet ledet af Anne Knudsen, uddannet af den tidligere
instruktør for holdet, Vibeke Fraling, Anne har fået stor ros for sin dygtighed.
OCR relateret træning – i daglig tale crossfittræning, er inde i en rivende udvikling
både her i foreningen og på landsplan. Holdets dygtige instruktør, Michael Hegner
er dybt involveret i dette arbejde.
Gymnastiksæsonen sluttede med en flot opvisning den 1. april, hvor mange hold

imponerede det talstærke publikum med deres krævende serier.
Når gymnastiksæsonen er færdig, står den på Idrætsmærke, og deltagerne er en
pragtfuld skare af damer og mænd, nogle endda højt oppe i årene. Vi hygger,
griner og har det sjovt mens vi får sved på panden. Lilian Sørensen og Jens Winther
har i en menneskealder været tovholdere for træningen, men de finder at tiden er
inde til et generationsskifte, og giver stafetten videre til Vibeke Eriksen, der nu tager
over.
Børneatletik
På børneatletikholdet er det især værd at bemærke, at vi har en god gruppe
piger, som trives fantastisk godt sammen. Pierre Sørensen og Martin Rasmussen er
rigtig gode til at tage sig af alle børnene, og sørger for at de befinder sig godt.
Morten Skov gør en stor indsats for at få de svage børn med.
I lighed med tidligere år, har vi deltaget i stævner, Glostrup Games og LM udendørs
i Vejen. I år har vi sat rekord mht. antallet af børn, der har været med til LM indendørs.
Vi arbejder på at udvide samarbejdet med Svendborg og Odense mht. træning,
og har bl.a. været på træningslejr med Odenseatleterne.
Vi glæder os over, at det i år er lykkedes at få en nyt løbehold for børn og unge i
gang. Det er Jesper Rasmussen og Line Fløe Poulsen, der har fået holdet godt fra
start.
Løb
Der er fuld fart på når løberne træner mandag og onsdag aften. Nogle løber også
sammen i weekenden. Lyset på atletikbanen er vi rigtig glade for, fordi det er
muligt for os at benytte den i vintermånederne.
Vi er i denne sæson, sammen med Frivillighedscentret, en del af den landsdækkende fortræning til Royal Run-løbet, hvor Kronprinsen i anledning af sin 50 års
fødselsdag, løber sammen med danskerne i DK’s 5 største byer mandag den 21.
maj. (Vi har sågar fået opdelt opgaven med at pakke startnumre til løbet –sker sidst
i april).
Fredag formiddag træner vi sammen med brugere af Aktivitetshuset ved
Sprogtoften mhp ZombieMonsterLøbet søndag den 22.april, et nyt løb, udviklet i
samarbejde med Aktivitetshuset. Carl Haals har udarbejdet en uhyggeligt
spændende rute på Volden.
For motionsløberne er fællesskabet en meget vigtig brik. Derfor slutter vi den sidste
onsdag i hver måned af med afterrunning-hygge i caféen.
En del løbere tager ud til motionsløb i andre klubber, bl.a. Hesselager samt DGI’s
crossløb, men er også på en årlig tur til et sted i udlandet, gerne i samarbejde med
Korsør Atletik og Motion. I april 2017 var målet et løb i Spreewald, et unikt flodlandskab, optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, sydøst for Berlin.

Sportslige arrangementer
Skole OL har vi for første gang været en del af i samarbejde med Danehofskolens
idrætslinje. Alle 500 børn havde en dejlig dag på atletikstadion sammen med
hjælperne.
Otte NGIF’ere (5 gymnaster fra Joan Pedersens gymnastikhold + 3 løbere) deltog i
juli måned i Landsstævnet i Aalborg.
I sommerferien blev der afholdt gymnastikskole for 57 børn i Skovparkhallen. Det var
en stor succes med max. antal og et stort overskud til foreningen.
I lighed med tidligere år, har vi været praktiske hjælpere ved Stiftens Etapeløb i
marts, hvor den sidste etape løbes i Nyborg.
Årets største begivenhed og mest udfordrende opgave, var uden tvivl Broløbet.
Trafikminister Ole Birk Olesens forbud mod løb på broer sørgede for, at løbet fik en
kolossal mediebevågenhed. Arrangørerne havde denne gang ekstra fokus på
logistikken, for at vise, at trafikken ikke ville blive generet af løbet. Det blev bevist! Et
resultat af en kæmpe indsats bag dette formodentlig sidste Broløb.
Løbet havde færre deltagere end tidligere, måske p.gr.a. voldsomt regnvejr på
løbsdagen.
Et nyt løb med megastor succes er Ølløbet, afholdt i samarbejde med Refsvindinge
Bryggeri, blev afviklet i smukt sommervejr den 1. juni. 150 glade deltagere tilbagelagde den smukke 4 km langerute 1 eller 2 gange, hvorefter man kunne nyde en
forudbestilt sandwich og skylle efter med bryggeriets mange ølspecialiteter. Løbet
er allerede udsolgt for i år.
I forbindelse med frivillig fredag, afholdt vi Rasmus Klump-løb i samarbejde med DGI
og Børneulykkesfonden. En hel del små glade løbere deltog, og de var benovede
over, at få lejlighed til at hilse på Rasmus Klump.
Vi afholdt vores eget Juelsbergløb den sidste søndag i september. De tre gamle
ruter er blevet erstattet af to nye på hhv 1 mile og et minimaraton. Vi er tilfredse
med de nye ruter, og har affundet os med et leje på godt 200 deltagere.
Ændringerne har betydet, at vi nu kan klare forberedelsen til selve løbet på én dag.
Den traditionsrige, festlige afslutning på årets gang i NGIF, markeredes med
Nytårsløbet – i år med 298 deltagere. Vi tog med tak imod frivillige bidrag fra
løberne, og fik hele 7600 kr. i bøssen til Broen.
Sociale arrangementer
Lige før sommerferien, den 21. juni, afholdt løberne i samarbejde med Nyborg
Skytteforening biathlon på Strandvænget. Efter strabadserne hyggede vi os med
dejlig grillmad. To af løberne, Christina og Sabrina Møller, blev så begejstrede for
kombinationen af løb og skydning, at de nu er danmarksmestre i denne disciplin!
I november afholdtes efterårsfest for foreningens voksne medlemmer, og ved
samme lejlighed uddeltes idrætsmærker.

Vinterens hyggeaften for instruktører løb af stablen i januar.
Vi har netop afholdt hyggedag for børnehold, hvor der deltog ca. 115 børn og
unge i alderen 5-18 år. Vi hyggede os med forskellige aktiviteter fra kl. 15-23 i
Skovparkhallen. Børnene og deres forældre havde nogle superdejlige timer
sammen, hvor sulten undervejs blev stillet ved det store tagselvbord med kage,
pølsehorn, frugt og senere aftensmad.
Vi glæder os over, at mange af gymnastikholdene har tradition for at holde
afslutning, når sæsonen er forbi. Det viser, at man på holdene har det godt i
hinandens selskab.
Hen over vinteren er der også en del, der tager ud og hjælper til når
koncertudvalget har opgaver. Det styrker både sammenholdet og foreningens
økonomi. Meld dig til Vibeke Eriksen, hvis du kunne tænke dig at blive en del af
holdet.
Bestyrelsen
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder.
Vi har i år arbejdet videre med udvikling af foreningen i samarbejde med DGI’s
projekt Bevæg dig for livet. I denne omgang med fokus på frivillighed. Et konkret
resultat af dette er, at det er lykkedes os at få en frivillig pedel til at holde orden i
vores redskabssamling. Opgaven varetages på bedste vis af Jan Hansen, til glæde
for instruktører og udøvere.
Forløbet har også ført til, at vi sammen med Danehofskolen, har indledt et samarbejde om projekt ”Unge i front”, hvor eleverne på Idrætslinjen som en del af deres
idrætsundervisning, har kunnet komme i praktik i vores forening. Formålet er på sigt,
at gøre de unge interesserede i at blive trænere i foreningen, ligesom vi gerne vil
have et frisk pust ude fra.
Trods indkøringsvanskeligheder her det første år, synes vi at projektet er til gavn for
begge parter, og derfor ønsker vi at fortsætte det endnu 2-3 år. Efter evaluering
med involverede lærere og trænere i april, vil vi rette indhold og køreplan til, så
udbyttet yderligere kan optimeres for begge parter.
Vi har i år gjort en særlig indsats for at få solgt sponsorskilte til stadion og haller, og
arbejder desuden med at få en sponsoraftale i stand med Intersport. Derudover er
et bankskifte fra Arbejdernes Landsbank til Spar Nord Bank ved at falde på plads.
Fra Spar Nord Fonden har foreningen modtaget 20.000 kr., til køb af optageudstyr,
som holdene kan bruge i træningen. Et indkøbsudvalg er nedsat. Med i udvalget er
Alex Pedersen, Lars Trustrup og Jaris Juul-Jørgensen.
Hjemmesiden har nu sit eget udvalg, bestående af Lars Trustrup, Rasmus Poulsen og
Casper Trustrup, som sørger for at opdatere hjemmesiden, og det arbejde går nu
fint.
Vi er også i gang med at opbygge en facebookside, som hedder ngif gymnastik
og atletik; den skal også fungere som hjemmeside.

Derudover arbejder vi på at finde en afløser for Conventus. Vi har testet et
program, der hedder Clumeo, men dette levede desværre ikke helt op til vores
forventninger. Clumeo har dog lovet at komme med en opdatering i april, som
skulle forbedre systemet. Vi afventer denne, inden vi tager stilling.
Lige nu og her venter et kursus i, hvordan vi skal implementere den nye
Persondatalov, der stiller ganske bestemte krav til foreningers håndtering af
medlemsdata.
Kommende arrangementer
I næste uge –søndag den 18. marts – afholdes sæsonens sidste crossløb på Nyborg
Vold, med flere hundrede løbere i det udfordrende terræn.
Allerede søndagen efter, den 25. marts, hjælper vi til ved afvikling af Stiftens
Etapemaraton, som i år afholdes for 10. gang.
Fra den 6. – 9. april er løberne i Hannover, sammen med løberne fra Korsør.
Lørdag den 14. april er gymnastikholdene klar ti at vise os, hvad de kan på den
årlige opvisning. Vi ser frem til en underholdende eftermiddag, og håber på ligeså
stor opbakning som sidste år. Inden holdene betræder de hjemlige gulvbrædder,
har nogle af dem givet undervisning i Kerteminde og Højby.
I år vil Skole OL blive afholdt den 23. og 24. maj i dagtimerne. Der vil blive brug for
ca. 10 voksne fra kl. 8 – ca. 15.
Ølløbet finder sted torsdag den 31. maj.
Juelsbergløbet bliver sidste søndag i september skudt i gang for 40. gang.
I 2019 kan foreningen fejre sit 125 års jubilæum. Kom gerne med input til fejringen.
Afslutning
Vi er i den heldige situation, at mange er engageret i vores forening: En af dem der
i årtier har lagt mange kræfter i foreningen, er Carl Haals. Det er velfortjent, at Carl i
år både er blevet udnævnt til årets ”Sprutte” af Den lokale Bæltsprutte, og kåret
som årets frivillige leder på Fyn! Tak til Carl for det utrættelige arbejde for
foreningen gennem mange år.
Også tak til bestyrelsesmedlemmer, instruktører, hjælpeinstruktører, og de mange
øvrige frivillige, der i kraft af deres indsats bidrager til at gøre NGIF til en god
forening at være medlem af.
Ann Rasmussen – formand for NGIF

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Alex Pedersen: Foreslår at vi fremover får oprettet ”et årshjul”, hvor man nemt og
overskueligt kan se alle vigtige datoer i foreningen, eks arrangementer, tider for opvisning, tider for trænermøder, hvornår skoler holder lukket osv.
Ann Rasmussen svarer at der vil blive arbejdet på at få lavet et årshjul inden næste

sæson.
Alex Pedersen: Vores facebookside fungerer ikke optimalt, og der mangler
vedligeholdelse. Flere har ikke adgang til siden.
Lars Trustrup svarer at den er helt ny, og at det kun er Frank Dall og Ann Rasmussen
der har adgang.
Tina Rasmussen: Hvor mange facebook-grupper har vi egentlig? Det skulle gerne
være sådan, at når man ”googler” NGIF, at så kommer den ”samlende
facebookside” frem i søgefeltet.
Ann Rasmussen svarer at vi har 3 sider. Én for alle medlemmer, én for instruktører og
én for løbere. Vi vil se på det når den nye bestyrelse samles.
Alex Pedersen: Hvad vil det nye Clumeo-system koste?
Lars Trustrup svarer at det vil koste meget lidt for NGIF, og slet ikke de beløb som
Conventus koster årligt. Her vil hvert medlem ved hver indmeldelse, blive opkrævet
et mindre kortgebyr.
Da der kom flere spørgsmål til det udleverede regnskab og budget, betonede
dirigenten at det ikke var en del formandens beretning, og at det skulle enten efter
kassererens aflæggelse af regnskab eller tages under eventuelt.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Lars Trustrup gennemgik det reviderede regnskab og fremhævede flere
poster under indtægter, bl.a. at medlemstilskud fra Nyborg Kommune er baseret
på ca. 1100 medlemmer, at VP-udbytte er udbytte af fondsmidler (obligationer).
Under omkostninger blev nævnt løn til daglig leder, skat af samme, udgifter til de
forskellige events, quickpay gebyr (kortbetaling).
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet
Lene Sørensens spørger ind til løn daglig leder kontra skattebetaling.
Lars Trustrup forklarer forskellen mellem løn og den større skattebetaling.
Carl Haals spørger ind til antallet af medlemmer og tilskud (1100 kontra faktiske ca.
650). Fortæller om det store fokus der på foreninger generelt (B1909), og spørger
direkte om vi gør noget ulovligt.
Jens Winther støtter op om Carl Haals, og fortæller at alle fik det indtryk ved
sammenlægningen mellem NGIF og NAF, at man ville gå fra ca. 650 medlemmer
og til ca. 1150.
Lars Trustrup forklarer at man nu og her er ca. 650 medlemmer, men at vi får tilskud
fuldt legalt på de ca. 1100. Det er Conventus der laver oversigten (samme oversigt
for alle foreninger). Det er overlappet mellem 2 sæsoner der giver det større tal.
Carl Haals spørger ind til Storebæltskontoen og manglende investering.

Lars Trustrup svarer at nye EU-regler (vigeafgift) har gjort at det var nødvendigt at vi
var nødt til at sælge, men at beløbet bliver geninvesteret i 2018.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

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

Spørgsmål og kommentarer til budget:
Lilian Sørensen spørger ind til det manglende tal under kto 2090.
Lene Sørensen spørger ind til skat (løn daglig leder)
Lars Trustrup svarer at sådan er kontoplanen sat op.
Vibeke Eriksen spørger ind til udgifter til dragter for børn.
Alex Pedersen kommenterer at dragter ofte bliver brugt i flere sæsoner.
Carl Haals meddeler at der vil komme 175 t ind fra broløbet.

Budget enstemmigt godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Der er kommet et enkelt forslag fra Jens Winther.
a) Hvorfor skal NGIF betale for de praktikanter? (22 t). Vi gør alle en tjeneste og
så skal vi betale for alt det besvær med alt for mange klumpet sammen på
de samme hold. Vi har ikke tid til at tage os af dem.
Ann Rasmussen kommenterer at det er en god mulighed for at få unge mennesker
til at interessere sig for frivilligt arbejde som trænere i vor forening. Vi er godt klar
over at der har været nogen startvanskeligheder, men at der i april bliver holdt
evaluering med Nyborg Kommune (Danehofskolen) og DGI
Vibeke Eriksen spørger til mere struktur, og at man kender til antallet i god tid.
Ann Rasmussen kommenterer at det vil der blive, og at beløbet der skal betales vil
blive noget mindre i år 2018. Forsøget vil vare mellem 2 og 3 år.
Jens Winther trækker sit forslag om afstemning tilbage.

7. Valg til bestyrelse
Formand
Ann Rasmussen indstilles og vælges.
Bestyrelsesmedlemmer
Jette Basnov genvælges til en ny periode på 2 år.
Dan Bjerregaard indstilles og vælges til en periode på 2 år. Dan var ikke tilstede,
men havde afleveret skriftligt tilsagn om at ville stille op.

2 suppleanter
Joan Pedersen indstilles og vælges.
Jaris Juul-Jørgensen indstilles og vælges.

8. Eventuelt
Rita Laugesen er bekymret for foreningens fane (1894). Kunne den ikke komme i et
skab og udstilles/vises.
Carl Haals mener at der er plads i Idrætsparken ved siden af vores pokalskab, og
han vil tage det op i NIS’s bestyrelse. Alternativt kunne den være i Skovparkhallen.
Jens Winther mener at hjemmesiden roder, at der eks. ligger gamle nyheder.
Ønsker endvidere alle bestyrelsesreferater fremlagt (der ligger kun 3, og der er
afholdt 8).
Lars Trustrup kommenterer hjemmesidens roderi, og siger at det vil blive forbedret
gennem nøjere instrukser til de 2 personer der sørger for den. Bestyrelsesreferaterne
vil ligeledes blive slået op.
Carl Haals oplister de kommende arrangementer, hvor der mangler hjælpere til,
både crossløb og etapemaraton i Nyborg samt til ZombieMonster-løbet den 22.
april. Der vil også være den store pakkeopgave vi har fået tildelt (Royal run).
Pakningen vil starte fra den 24. april og skal være færdig til den 11. maj. Man
regner med ca. 50.000 deltagere, og foreningen tjener 1 kr. pr deltager
9. Leve for NGIF
Et leve for NGIF blev udbragt på behørig vis.

Referent: Gert Jørgensen

