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Referat af generalforsamling 24. januar 2013 

Mødeart: 

Generalforsamling 

Mødedato: 

24.01.2013 

Mødested: 

Stadion, Skallerne 14, 2620 Albertslund  

Til stede fra bestyrelsen: 

Julie Bolø Sørensen, Patrick Bækkel Nielsen, Kira Bækkel Nielsen, Hanne Frølund Jess, Karina Læssøe, Cherie 

Jensen, Nanna Kejser, Rie Pedersen, Karsten Drægert, Helle Holm, Gitte Riisgaard Christensen, Helle Harup. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og to stemmetællere 

2)  

a. Formanden aflægger bestyrelsens beretninger 

b. Diverse udvalgsberetninger 

c. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlægger budgettet 

for det kommende regnskabsår 

3) Indkomne forslag 

4)  

a. Valg af formand og sekretær samt 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 2 år ad gangen i 

lige årstal 

b. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal. 

På valg er følgende: Hanne Jess, Rie Pedersen og Helle Holm 

c. Eventuel valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

På valg er følgende: Kira Nielsen, Karsten Drægert, Karina Læssøe, Gitte Christensen og 

Helle Harup 

5) Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år 

6) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år 

7) Valg af 5 delegerede foruden formanden, samt mindst 2 suppleanter til AIF’s generalforsamling i 

maj måned 

8) Eventuelt 
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1. Valg af dirigent og to stemmetællere 

Dirigent blev Karina Læssøe. Cherie Jensen og Hanne Jess blev stemmetællere. Det er kontrolleret at 

generalforsamlingen er annonceret korrekt 14 dage før på hjemmesiden og 8 dage før i Albertslund Posten. 

Fremmødte er hele bestyrelsen, dog minus Helle Harup. Derudover er der mødt en, udover bestyrelsen, op. 

2.A. Formanden aflægger bestyrelsens beretninger 

Se bilag 1 

2.B Diverse udvalgsberetninger 

Ingen udvalgsberetninger 

2.C Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlægger budgettet for det 

kommende regnskabsår 

Se bilag 2 

Regnskabet er godkendt 

Budgettet for 2013 blev fremlagt. Vedlagt som bilag 3. 

Der bliver stillet spørgsmål omkring hvorvidt Pump holdet løber rundt. Umiddelbart løber det lige rundt, 

men det er et hold som der er givet en chance, og det får således lov til at fortsætte uanset hvordan 

økonomien ser ud. 

Der bliver gjort opmærksom på at man skal passe på at have et for stort overskud, da det ikke ser godt ud. 

Derudover er der sparet meget i denne sæson, hvilket især skulle være gået udover voksenhold og 

rytmehold. Bestyrelsen vil undersøge dette og forsøge at ligge mere fokus på disse hold. Derudover er der 

fra næste budget indlagt penge til lidt nye redskaber og inventar til disse hold. 

Der er planlagt at finde sponsorat til nogle spejlvægge, parkour redskaber og en ekstra måtte. 

Der er planlagt at indkøbe hylder, vimbler, bolde m.m. 

Der er p.t. allerede fundet sponsorat til Parkour-redskaber, og der er et sted der kan søges efter midler til 

spejlvægge. Der bliver gjort opmærksom på, at man skal undersøge status på lukningen af Egelundskolen, 

inden man hænger spejlvægge op. 

Der bliver udtrykt bekymring for at skære ned på kurser til trænerne, da der er rigtig mange der er glade for 

det, specielt voksentrænerne. Bestyrelsen fortæller at det ikke primært er voksenkurser der er tiltænkt at 

blive skåret ned på, men mere fokus på at finde billigere kurser og afholde kvalificerede interne kurser. 

Der bliver stillet forslag om at man på nuværende tidspunkt, måske burde overveje at finde alternative 

træningsfaciliteter, hvis Egelundskolen lukker. Der kommer forslag om at afholde træninger på VUC. 

Budgettet er taget til efterretning. 
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3. Indkomne forslag 

Der er ingen indkommende forslag 

4. A Valg af formand og sekretær samt 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 2 år ad gangen i lige 

årstal 

Da det er ulige år, springes dette punkt over. 

4. B Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal. 

På valg er følgende: Hanne Jess, Rie Pedersen og Helle Holm. 

Kasserer Hanne Jess genopstiller 

Bestyrelsesmedlem Rie Pedersen genopstiller ikke 

Bestyrelsesmedlem Helle Holm genopstiller 

Kira Nielsen opstiller som bestyrelsesmedlem for 2 år, i stedet for som bestyrelsesmedlem for 1 år. 

Valgt er Hanne Jess som kasserer, Helle Holm & Kira Nielsen som bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig 

periode. 

4. C Eventuel valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

På valg er følgende: Kira Nielsen, Karsten Drægert, Karina Læssøe, Gitte Christensen og Helle Harup 

Bestyrelsesmedlem Kira Nielsen er valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år, og kan derfor ikke vælges for  1år. 

Bestyrelsesmedlem Karsten drægert genopstiller ikke. 

Bestyrelsesmedlem Karina Læssøe genopstiller 

Bestyrelsessuppleant Gitte Christensen genopstiller 

Bestyrelsessuppleant Helle Harup genopstiller ikke 

Bestyrelsesmedlem Rie Pedersen opstiller som bestyrelsessuppleant for 1 årig periode. 

Valgt er Karina Læssøe som bestyrelsesmedlem, Gitte Christensen & Rie Pedersen som 

bestyrelsessuppleant for 1 årig periode. 

5. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år 

Ingen udvalg 

6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år 

Revisorer: Inge Vibeke, Lis Dragsted 

Revisorsuppleant: Lise-Lotte Kofoed 

7. Valg af 5 delegerede foruden formanden, samt mindst 2 suppleanter til AIF’s generalforsamling i maj 

måned 

Julie Bolø Sørensen, Hanne Jess, Kira Nielsen, Helle Holm, Karina Læssøe, Nanna Kejser og Cherie Jensen 

8. Eventuelt 

Julie holdte tale for Karsten og Bente, og takkede dem begge for deres arbejde i AIF Gymnastiks bestyrelse. 
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Der bliver fortalt at, på herreholdene er der en generel utilfredshed, og holdet trænger til opmærksomhed 

fra bestyrelsen. Der mangler redskaber og der er generelt beskidt i træningsfacilliterne. De savner synlighed 

fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil kigge nærmere på hvad der kan gøres for herreholdet. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.51. 

Referent Patrick Nielsen:   Dirrigent: Karina Læssøe: 

   

 

Medlemmer af bestyrelsen 2013 

Funktion Navn Årstal Periode På valg 

Formand Julie Bolø Sørensen 2012 For en 2 årig periode 2014 

Næstformand Kira Bækkel Nielsen 2013 For en 2 årig periode 2015 

Kasserer Hanne Jess 2013 For en 2 årig periode 2015 

Sekretær Patrick Nielsen 2012 For en 2 årig periode 2014 

Bestyrelsesmedlem Helle Holm 2012 For en 2 årig periode 2014 

Bestyrelsesmedlem Karina Læssøe 2012 For en 1 årig periode 2014 

Bestyrelsessuppleant Cherie Jensen 2012 For en 2 årig periode 2014 

Bestyrelsessuppleant Nanna Kejser 2012 For en 2 årig periode 2014 

Bestyrelsessuppleant Gitte Christensen 2013 For en 1 årig periode 2014 

Bestyrelsessuppleant Rie Pedersen 2013 For en 1 årig periode 2014 

 
 

Bilag 1: 

Bestyrelsens beretning for 2012    24. januar 2013 

Endnu et år er gået i AIF Gymnastik. Et år som har budt på nye tankegange, nye udfordringer og nye 

muligheder. 

Om holdene i AIF Gymnastik. 

Den helt store succes har været vores Parkour hold for drenge. De to hold vi åbnede ved sæsonstarten i 

2012, blev hurtigt fyldt, og ventelisten gav drenge nok til et ekstra hold. Desværre var det ikke muligt at 

lave dette tredje hold – men vi er glade for og stolte over, at vi endelig har fået et godt tag i de unge 

drenge.  
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Den næststørste succes er vores forældre-barn hold for de 1½ - 3½ årige børn. De tre hold vi oprettede ved 

sæsonstarten blev udvidet til fire hold, og vi havde faktisk børn nok til et femte hold. Vi øver os på, hele 

tiden at være up to date, med hvem der deltager, så vi kan få fyldt holdene op. fra ventelisterne. løbende. 

 

Vi har også set en større interesse fra de små piger, som ønsker at lave rytmisk gymnastik og dans. Det er 

dejligt at vi har måtte udvide vores deltager antal til 30 på Mariehønsene. 

Sidste års nye tiltag med Ropeskipping er ved at få fodfæste. Det er dejligt at vi nu har 18 gymnaster der 

sjipper hver mandag. 

Endelig er vi også ved at have en større gruppe piger i 10 års alderen som laver rytmisk gymnastik. 

På springsiden har vi udvidet Fabrik konceptet til to andre børne / unge hold. Det er en stor succes, og 

instruktører lærer meget af hinanden, ved at vores hold er struktureret sådan. Det vigtigste er at vi ikke har 

mistet gymnaster på at afvikle holdene som fabrikker – tvært imod. 

For de voksne har vi fået godt gang i de to ’stram op’ hold, som vores nye instruktør Anne har om 

mandagen. Derudover er vi glade for at have fået Body Balance Pilates og Piloxing i vores forening.  

Piloxing startede som et fasthold, men er nu kørt over i Drop in afdelingen, hvor vi også har flyttet vores 

hold på store bolde over. 

Den mindre succesfulde side af historien er, at vi har været nød til at lukke enkelte hold pga for få 

tilmeldinger. Det drejer sig bla om akrobatik, som ikke har slået rod i vores forening, og zumba for unge 

piger. 

TGAV – TeamGym Albertslund-Vallensbæk, er i 2012 for alvor blev sat i søen. Hele vores 

konkurrenceafdeling afvikles nu i samarbejde med Vallensbæk Gymnastik. Økonomien er den samme, som 

når vi kører konkurrenceholdene alene – men vi har fået flere gymnaster, og bedre træningsforhold for de 

gymnaster som oprindeligt gik i AIF.  

TGAV har også givet instruktørerne mod på at give en hånd med det frivillige arbejde. De har deres eget 

TeamGym Udvalg under administrationen, hvor de har et meget stort spillerum. Det fungerer godt, og 

deres engagement er ikke til at tage fejl af! Vi kan i AIF Gymnastik kun være stole af de instruktører vi har 

leveret til samarbejdet. 

Vi kan i AIF Gymnastik fortsat være stolte af vores forening på instruktør fronten. Vi tiltrækker nye 

inspirerende instruktører og hjælpeinstruktører. De søger uopfordret vores forening, og det gør os stolte, at 

vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø.  

Vi er stadig gode til at tilbyde uddannelse til vores instruktører, og vi har god succes med at afholde interne 

kurser. Økonomien i AIF Gymnastik fordrer at vi skal blive ved med at afholde interne kurser med dygtige 

velkvalificerede instruktører. Det har vi gjort i 2012 og vil blive ved med i 2013. 
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Vores ’egenavl’ af hjælpeinstruktører motiverer vores helt unge gymnaster, og derfor har vi i 2012 igen haft 

stor glæde af minihjælpere, som er unge piger, der gerne vil give en hånd med, og få et indblik i hvad det vil 

sige at være en del af AIF Gymnastik på instruktørfronten. 

 

I 2012 sagde vi også farvel til nogle af vores gode instruktører. Instruktører som har været i AIF Gymnastik 

mere end halv delen af deres liv. Vi ønsker dem held og lykke, og glæder os over at de har været glade for 

at være i AIF Gymnastik. Vi vil savne dem, og har altid en plads til dem i foreningen. 

Events og præstationer. 

Drop In afdelingen har med stor tilslutning afholdt events i 2012. Det er dejligt at udvalg og instruktører 

gerne vil gøre noget ekstra for vores medlemmer. Det værdsætter vi højt i bestyrelsen. Vores Zumba 

instruktører afsluttede 2012 med et jule-zumba event. Eftersigende skulle det have været en hyggelig aften 

med masser af sved på panden. 

Vores konkurrencehold gjorde igen god figur ved konkurrencerne. Det er en stor glæde at vi får flere og 

flere helt små konkurrencegymnaster – både drenge og piger – og også at vi endelig efter mange år har fået 

en stor gruppe ynglinge pige gymnaster.  

I sommerferien afholdte vi gymnastikskole på Albertslund Stadion i samarbejde med DGF. Det var tre dage 

med fuld knald på, glade børn og en masse sjov og god gymnastik. Venskaber blev knyttet på tværs, og 

vores instruktørgruppe blev endnu engang rystet bedre sammen. 

Det skal også nævnes at en af vores instruktører Alberte Boukaïdi igen har været til EM i TeamGym. Denne 

gang med senior mix holdet, som tog en flot guldmedalje ved EM på hjemmebane i uge 42 i 2012. Vi er 

stolte af Alberte, og er glade for at to top gymnaster inden for dansk gymnastik, Alberte og Mie, vælger at 

være instruktører i AIF Gymnastik. 

Økonomi. 

Økonomien i AIF Gymnastik har i 2012 været ramt af sparekniven. AIF gymnastik har i mange år været en 

blomstrende forening, og det koster penge når man investerer. Derfor har bestyrelsen været nød til at 

skære hvor der skæres kunne. Det har betydet at der har været et reduceret råderum til indkøb af 

redskaber og inventer til alle hold.  

Det er vigtigt for bestyrelsen at vi igen får en egenkapital i AIF Gymnastik. Derfor bærer budgettet for 2013 

præg af, at vi er nød til at holde igen, så det vil være muligt at lave en opsparing. 

Vi har lavet et budget hvor vi både går med livrem og seler, så vi kan få lavet den opsparing vi finder 

nødvendig, samt igen have råd til at investere i nye redskaber, nye hold og nye muligheder for både 

medlemmer og instruktører. 

Bestyrelsen. 
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Bestyrelsen og AIF Gymnastik fik i 2012 ny formand. Ikke to laver arbejdet ens, og det har medført nye 

arbejdsgange i bestyrelsen. Det tager naturligvis tid at implementerer en ny struktur, men som formand 

tror jeg på, at vi er på rette vej, og 2013 vil blive året, hvor bestyrelsen falder i hak med den nye struktur. Vi 

har talt den igennem i slutningen af 2012, og vi vil på vores arbejdsdag i foråret arbejde videre med, 

hvordan vi kan skabe den mest optimale ledelse for AIF Gymnastik. En ledelse/bestyrelse hvor vi har frihed 

under ansvar, deler arbejder og har stor tillid til hinanden. 

Politik. 

Albertslund kommune har i øjeblikket stor fokus på idrætten i Albertslund. Som gymnastikforening falder 

man hurtigt igennem i en stor idrætsstrategi og politik. MEN AIF gymnastik sørger for at være 

repræsenteret ved foreningsdage, idrætsmøder, borgermøder mm. 

Tre instruktører har selv taget teten, og arbejder hårdt for at Albertslund kan få et springcenter til gavn for 

både gymnaster, foreninger og børneliv. Bestyrelsen støtter op om deres arbejde – og det er dejligt at se, at 

de har fået råbt politikerne op. Dels har der været møde med borgmesteren i sidste uge, og i denne uge 

skriver en politiker i AP, at hun ønsker at gymnasterne kan få gode springfaciliteter. 

2013 vil blive et år hvor arbejdet i AIF Gymnastik fortsætter. Vi skal stadig være en førende forening i 

Albertslund og omegn. Vi skal blive ved med at motivere instruktører og medlemmer. Vi skal blive ved med 

at udvikle og forny os. Lige nu arbejder vi på en helt ny gren i foreningen, som tilbyder hold til børn og unge 

med handicaps og motoriske problemer. 

AIF-Gymnastik – Når det skal være sjovt at komme i form – er vores slogan – og det skal vi holde fast i! 

 

På bestyrelsens vegne 

Julie Bolø Sørensen 

Formand. 
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Bilag 2: 
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Bilag 3: 
 

Indtægter Forbrug pr.  Budget 2013  

  31.12.2012   
      

Kontingenter faste hold  kr                  741.109,50   kr             730.000,00  

Kontingent hop shop  kr                   70.446,00   kr               60.000,00  

Medlemstilskud  kr                  226.756,40   kr             200.000,00  

Kursustilskud  kr                   36.993,15   kr               15.000,00  

sponsorater  kr                   45.000,00   kr               60.000,00  

Andre indtægter  kr                     9.875,26   kr               15.000,00  

Indtægter v/opv.lotteri og indgang  kr                   17.474,00   kr               18.000,00  

Gymnastikskole  kr                   11.400,00   kr               10.000,00  

Tilskudshold  kr                   72.588,00   kr                          -    

Egenbetaling konkurrencehold  kr                   37.197,00   kr                          -    

Egenbetaling opvisningshold  kr                        975,00   kr                   500,00  

Opvisningsdragter  kr                     5.140,00   kr                          -    

Salg af t-shirt  kr                     3.119,00   kr                3.000,00  

Renter  kr                        530,50   kr                          -    

      

I alt 
 kr         
1.278.603,81   kr    1.111.500,00  

      

Udgifter     

      

Instruktørlønninger  kr                  651.507,94   kr             350.000,00  

Omkostningsgodtgørelse  kr                   18.465,00   kr               50.000,00  

Moderforening TGAV  kr                  158.070,00   kr             235.000,00  

Kontingent TGAV  kr                               -     kr             190.000,00  

Bestyrelsesgodtgørelse  kr                   36.100,00   kr               20.000,00  

Gebyr og dataløn  kr                   21.906,90   kr               10.000,00  

IT-hjemmeside  kr                     9.913,56   kr               10.000,00  

Kontorartikler  kr                     1.823,80   kr                1.000,00  

Telefon/porto  kr                        240,00   kr                   250,00  

Annoncer/program  kr                   19.086,63   kr                5.000,00  

Kontingenter  kr                   38.733,75   kr               25.000,00  

Inventar  kr                     2.753,85   kr               20.000,00  

Musikanlæg  kr                               -     kr                1.500,00  

Forsikring  kr                     6.138,25   kr                6.200,00  

Førstehjælp  kr                     1.217,00   kr               12.500,00  

Bestyrelsesmøder og udvalgs,øder  kr                     5.187,71   kr                5.200,00  

Instruktørmøder  kr                     1.229,00   kr                1.500,00  

Fællelsarr. Hele foreningen  kr                   10.992,00   kr                7.000,00  

Hopshop fødselsdag  kr                               -     kr                          -    

Børnefællelstræning  kr                        418,00   kr                          -    
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Tilskudshold  kr                     5.548,35   kr                          -    

Anne Eyrich  kr                               -     kr               29.400,00  

Afslutninger  kr                        434,95   kr                          -    

Forårsopvisning  kr                   12.337,92   kr                7.000,00  

Forårsopvisnings gaver  kr                     5.291,25   kr                4.000,00  

Generalforsamling  kr                     1.798,00   kr                2.000,00  

Gymnastikskole  kr                     2.935,50   kr                6.000,00  

Foreningens udg. Til 
konkurrensehold  kr                  108.611,00   kr                          -    

Kursus træner  kr                   50.294,77   kr               20.000,00  

Kursus transport  kr                        198,00   kr                          -    

Hop shop  kr                               -     kr                          -    

Redskaber  kr                        806,85   kr               45.000,00  

Opvisningsdragter  kr                               -     kr                          -    

Instruktørtøj  kr                        600,00   kr                          -    

Transport redskaber  kr                     9.263,01   kr                5.000,00  

Gaver barsel, bryllup m.m  kr                     2.487,00   kr                1.500,00  

Årsgaver  kr                        100,00   kr                2.500,00  

CD-køb  kr                        814,00   kr                   500,00  

Køb af t-shirt.  kr                     7.605,00   kr                8.000,00  

Lukning af konk. Konto  kr                   44.668,00   kr                          -    

Tilskud Klubhus  kr                               -     kr               20.000,00  

Opsparing  kr                               -     kr                5.000,00  

I alt  kr               1.237.576,99   kr          1.106.050,00  

      

      

      

Overskud  kr                   41.026,82   kr                5.450,00  

 


