Referat af generalforsamling onsdag d. 29. januar 2014 kl. 19.00 på Stadion.
Vi er 12 personer der kan stemme, tilstede.
Dagsorden ifølge lovene:
1)

Valg af dirigent og to stemmetællere.
Nanna er valgt til dirigent.
Kira og Gitte er valgt til stemmetællere.

2)

a) Formanden aflægger bestyrelsens beretninger
Beretningen er aflagt, og vedlagt som bilag.
b) Diverse udvalgsberetninger
Ingen udvalgsberetninger.
c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlægger budgettet for det
kommende regnskabsår.
Regnskabet er fremlagt. Regnskabet er godkendt. Budgettet er fremlagt.
Det er blevet påpeget i forhold til budgettet, at der bliver afsat flere penge til førstehjælp, til nye
trænere der ikke har førstehjælpsbevis.

3)

Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

4)

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

På valg er følgende:
Funktion

Navn

Årstal

Periode

Status

Formand

Emmeline Bolø

2012

2 år

Valgt

Sekretær

Patrick Nielsen

2012

2 år

Valgt

Bestyrelsessuppleant

Cherie Jensen

2012

2 år

Valgt

Bestyrelsessuppleant

Nanna Kejser

2012

2 år

Stiller ikke op

Bestyrelsessuppleant

Gitte R. Christensen

2 år

Valgt i stedet for Nanna

b) Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal.
c) Eventuelt valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

På valg er følgende:
Funktion

Navn

Årstal

Periode

Status

Bestyrelsesmedlem

Karina Læssøe

2013

1 år

Stiller ikke op

Bestyrelsesmedlem

Rie Pedersen

Bestyrelsessuppleant

Gitte R. Christensen

Bestyrelsessuppleant

Charlotte Østergård

Bestyrelsessuppleant

Rie Pedersen

Bestyrelsessuppleant

Nanna Kejser

5)

Valgt i stedet for Karina
2013

1 år

Stiller ikke op
Valgt i stede for Gitte

2013

1 år

Stiller ikke op
Valgt i stedet for Rie

Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år.
a) Sponsorudvalg for bl.a. medlemmer der ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen.
Niels Christensen stiller op til sponsorudvalg - Valgt
Karina Læssøe stiller op til sponsorudvalg - Valgt
Patrick Nielsen stiller op til sponsorudvalg - Valgt
Der skrives til medlemmerne om der er andre der vil stille op til sponsorudvalget

6)

Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år
Lis Dragsted stiller op som revisor - Valgt
Bente Pedersen stiller op som revisor – Valgt
Karina Læssøe stiller op som revisorsuppleant - Valgt

7)

Valg af 5 delegerede foruden formanden, samt mindst 2 suppleanter til AIF’s generalforsamling d. 19.
maj 2014.
Patrick Nielsen
Rie Pedersen
Helle Holm
Hanne Frølund Jess
Nanna Kejser
Charlotte Østergård
Suppleant: Gitte Christensen

8)

Eventuelt.
Formanden takker Karina Læssøe for det gode samarbejde. Du har været meget arbejdsivrig og siger
din mening. Det kommer vi til at savne. En der tør give udtryk for sin mening, samt det kæmpe arbejde
der er lavet i forbindelse med Lillebrorlodder. Rigtig stor tak fordi du altid har stået der, til alle vores
arrangementer osv.
Karina takker for ordene, og takker for de mange år i bestyrelsen. Har været rigtig glad for at være en
del af bestyrelsen.

Det kan være en god idé at gennemgå ansvarsområderne for minihjælper, hjælpetræner og
instruktør. Gennemgå hvad der forventes af de forskellige ansvarsområder, og hvad man har
af ansvar overfor hinanden.

Klokken er 20.07 og generalforsamlingen er ophørt. Tak for god ro og orden.

Nedenfor ses bestyrelseslisten som den så ud efter generalforsamlingen i 2014.
Funktion

Navn

Valgt

Periode

På valg

Formand

Emmeline Bolø

2014

2 år

2016

Næstformand

Kira Bækkel Nielsen

2013

2 år

2015

Kasserer

Hanne Frølund Jess

2013

2 år

2015

Sekretær

Patrick Nielsen

2014

2 år

2016

Bestyrelsesmedlem

Helle Holm

2013

2 år

2015

Bestyrelsesmedlem

Rie Pedersen

2014

1 år

2015

Bestyrelsessuppleant

Cherie Jensen

2014

2 år

2016

Bestyrelsessuppleant

Gitte R. Christensen

2014

2 år

2016

Bestyrelsessuppleant

Charlotte Østergaard

2014

1 år

2015

Bestyrelsessuppleant

Nanna Kejser

2014

1 år

2015

Nanna Kejser
Dirigent

Patrick Nielsen
Referant

Bilag - Bestyrelsens beretning for 2013

29. januar 2014

Så gik år 2013, og dermed endnu et år i AIF Gymnastik.
2013 har været endnu et godt år for AIF Gymnastik. Hverdagen kører, og vores faste traditioner kører.

Hold
Mange af vores kendte hold kører videre, og har stor tilslutning. Vores helt store succes er stadig forældrebarn holdene og især Gymnastikfabrikken og springfabrikken. Gymnastikfabrikken kunne melde om fyldt
hold (40 tilmeldte børn i alderen 4-6 år) på blot tre dage.
Vores drop-in afdeling er godt kørende, og vi udvikler afdelingen med nye tilbud, alt efter efterspørgslen. Vi
må sande at det ikke er ’in’ at gå på et fast trænings/gymnastikhold når man bliver voksen. Så er DROP IN
mere attraktivt, men vi har stadig deltagere på de faste voksenhold. Nogle af de mere modne vælger at
dyrke motion i dagtimerne i stedet for eftermiddag eller aften. Men så længe det er i AIF Senior Idræt – så
er det helt ok med os.
I 2013 har vi for første gang startet hold op, for børn med særlige vanskeligheder. Det har været et ønske
for os i mange år, at udvikle os i den retning. Dels har vi et hold for børn med sansemotoriske
vanskeligheder, og dels et hold for børn med diagnoser som f.eks. autisme, ADHD og asberger syndrom.
Begge hold har tilmeldte, og vi er rigtig stolte af, at kunne udbyde speciel tilbud i vores foreningen.
I 2013 har vi fortsat været moderforening for TeamGym Albertslund-Vallensbæk, som er i rivende udvikling.
Vi leverer mange gymnaster til samarbejdet, og vi erfarer at de instruktører vi har leveret er meget dygtige,
engagerede og holder ved. Det er attraktivt at være instruktør og hjælpeinstruktør i TGAV, og meget
motiverende for de unge mennesker vi har i AIF på springsiden.
De to dele af foreningen arbejder meget tæt sammen.
Nogen gange bliver vi i bestyrelsen overrumplede over alle de ansøgninger vi får. Det er jo et privilegium at
have en venteliste over kvalificerede instruktører og hjælpeinstruktører til hold lige fra parkour og spring til
voksenafdelingen. Vi er stolte af at have et godt ry, og at blive ansøgt uopfordret! Vi vil fortsat værne om
holdudvikling, både kvalitativt og kvantitativt, og gøre os umage for at være en attraktiv forening at være i,
for både udøvere og undervisere.

Events og præstationer
Events skaber samhørighed mellem medlemmerne, og dermed styrkes foreningsånden.
I 2013 afholdte vi en fælles fastelavnsfest for børnegymnasterne i AIF Gymnastik, samt den første
juletræsfest for alle vores børnehold. Det har været to rigtig sjove arrangementer, og bestyrelsen er glade
for den store tilslutning.

DROP IN trænerne har afholdt diverse event til glæde for medlemmerne, og i sommerferien afholdte vi den
tilbagevendende Gymnastikskole i TeamGym.
Vi kan mærke at det giver energi og skaber en fed stemning blandt vores instruktører og
hjælpeinstruktører, når vi afholder arrangementer. Så det vægter vi højt – ja vi har faktisk allerede afholdt
vores første her i 2014.
TGAV’s konkurrencehold har gjort fremskridt i de fleste rækker, og det bliver spændende at se frem mod
2014’s konkurrencer, hvor der er nye alders inddelinger, og vi nu skal konkurrence i mikro, mini, junior og
senior. Dertil kommer begynderkonkurrencen, som nu betegnes u/8 u/10 u/13, og som vi i TGAV er værter
for d. 9. marts 2014.

Økonomi
Vores vision om, at gå med livrem og seler fra sidste år, har allerede båret frugt, og vi kommer ud af 2013
med et overskud. Det er altid kedeligt når det er spare tid, men vi er overbeviste om, at vi gør det rigtige,
ved at få lavet en egenkapital, så vi igen kan investere.
Vores budget for 2014 bærer præg af, at vi skifter regnskabsår. Derfor vil det budget der fremlægges i dag,
være for 6 måneder. Og så kører vi igen med helårs regnskaber og budgetter. Det har været nødvendigt at
ændre regnskabsåret, da det giver langt bedre mening for AIF Gymnastik, at køre fra 1.7 til 30.6. På den
måde følger vi det naturlig penge flow der er i foreningen. Indtægterne kommer i sommer og efterår når
tilmeldingen til sæsonen starter, og udgifterne ligger helt frem til forsommeren. Dermed vil regnskabet
følge vores ’plus’ på kontoen, og det giver god mening ikke at skulle diskutere med kommunen om, hvorfor
der står relativt mange penge på kontoen, når regnskabsåret afsluttes, og vi alligevel søger om tilskud og
støtte. Så vi glæder os meget til det i bestyrelsen - at indtægterne kommer, når regnskabsåret starter.

Idrætspolitik
Som før nævnt er TGAV og dermed AIF Gymnastik værter for RMS d. 9. marts 2014 – men i Glostrup
Hallerne. Vi må igen begræde vores sørgelige forhold når vi taler haller og plads til AIF Gymnastik. Hvor er
det ærgerligt at vi har frivillige hænder og menneskelige ressourcer til at afvikle et kæmpe stævne, og så
skal vi gøre det udenbys. Da vi afholdte den årlige forårsopvisning i 2013, var det på et Stadion der var fyldt
til bristepunktet. Det er svært at være i bestyrelsen for en idrætsforening i en kommune, hvor man skal
være nervøs for at afholde en simpel lokal gymnastikopvisning, i frygt for, at tilskuerne ikke kan komme ind,
og se deres børn og familie lave gymnastikopvisning. Albertslund skriger på mere hal kapacitet, og AIF
Gymnastik skriger med. Vi ønsker os brændende en opvisningshal i Albertslund, og vi ønsker os brændende
et springcenter til vores TeamGym gymnaster i TGAV. Hvorfor ikke lægge springcenteret ved de helt
formidable omklædningsrum på byggepladsen ved den gamle Hyldagerskolen? Gravemaskinerne er der jo
alligevel……..

Mange fra AIF Gymnastik var repræsenteret ved Valgmødet om idræt, forud for kommunalvalget i 2013.
Flere af de tilstedeværende politikere lyttede interesseret og spurgte ind til beretninger fra ’det virkelige’
liv. Jeg håber inderligt at vi fik sat et aftryk hos politikerne, som kan være med til at løfte idrætten i
Albertslund Kommune i fremtiden. Vi vil fortsat være til stede ved debatterne, og byde ind og bakke op
hvor vi kan. Men vi vil også forbeholde os retten til at stille de spørgsmål, som der skal stilles. F.eks.
Hvordan kan det være, at man gerne vil have frivillige foreninger i Albertslund Kommune, og sætte
idrætten højt, og samtidig påtænker at skære i medlemstilskuddet til foreningerne? Hvordan hænger de to
ting sammen? Vi kan jo lige præcis eksistere i Albertslund, blandt andet fordi vi modtager medlemstilskud
fra kommunen. Det er en primær årsag til, at vi kan drive foreningerne og holde kontingenterne så de er til
at betale. Hvis det skæres, så kommer foreningerne hurtigt til kort, inkl. AIF Gymnastik. Og det vil være
sørgeligt for vores medlemmer, men også for Albertslund by. En kæmpe fallit erklæring for kommunen og
politikerne. Så lad os håbe det bare var et løst rygte, som lyn hurtigt bliver manet i jorden!
Med ønsket om et 2014 i AIF Gymnastik, hvor vi fortsat kan og vil udvikle os, så glæder jeg mig over, at AIF
Gymnastik stadig er et sted, hvor det er sjovt at komme i form….
På vegne af bestyrelsen
Emmeline Bolø
Formand

