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Hanne Heimdal

Punkter
0. Buffet og instruktørers
fortællinger om livet med
gymnastik

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af
beretning
3. Foreningens fremtid

4. Forelæggelse af
regnskab

5. Behandling af indkomne
forslag
6. Valg af
bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af
bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Beskrivelse
De fremmødte værdsatte buffeten med dejligt brød, ost, skinke,
julepostej, rødvin og sodavand.
Martin Aaby fortalte levende om Tacfit, som er en træningsform, der
oprindeligt er udviklet til det amerikanske hjemmeværn og
brandkorps. Formålet med træningsformen er, at brandmændene på
en effektiv måde kan holde sig i form og undgå skader. Martin
underviser i Tacfit om tirsdagen kl. 17-18 i spejlsalen i
Hedegårdshallen. Alle er velkomne til at få en prøvetime i denne
effektive træningsform.
Antje fortalte engageret om den kæmpe oplevelse det havde været, at
følge med en rytmisk sportsgymnast til det første junior VM i Moskva.
Gymnasten klarede det flot.
Hanne Heimdal
Per fremlagde beretning.
Beretningen kan ses på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.
Formand Per Enevoldsen fortalte at han ikke stiller op til næste
generalforsamling. Dette bliver et stort tab for Ballerup
Gymnastikforening, da Per i de sidste 11 år har ydet en kæmpe indsats
som formand for foreningen. Heldigvis fortsætter han som formand
indtil generalforsamlingen i 2020.
Der bliver hårdt brug for en ny formand senest til næste
generalforsamling. Det ville være optimalt at få en aspirant til formand
allerede nu, så der er et år til oplæring.
Uden en stærk formand om et år, så har foreningen et seriøst
problem.
Foreningen har nu et OK overskud, og dermed igen en god
egenkapital. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet kan ses på
hjemmesiden.
Daniel spurgte om vi evt. kunne søge penge fra borgermillionen.
Abelone vil undersøge det.
Ingen indkomne forslag.
Cecilie og Mathilde er på valg. Mathilde modtager valg i et år. Cecilie
modtager valg.
Mette, Mille og Abelone opstiller.
Dermed blev følgende valgt til bestyrelsen: Cecilie, Mathilde, Mette,
Mille og Abelone.
Ingen stillede op.
Kirsten Bølling modtog genvalg.
Kirsten Møller modtog genvalg.
Ingen emner
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