Generalforsamling i AIF Gymnastik
Mødereferat
Torsdag d. 22. januar 2015 kl. 19.00
Sted: AIF Huset på Albertslund Stadion
Dirigent: Eddie Christoffersen
Referent: Line Løie
Tilstede til mødet
Rie Pedersen, Bente Pedersen, Emmeline Bolø, Eddie Christoffersen, Helle
Holm, Hanne Jess, Patrick Bækkel Nielsen, Kira Bækkel Nielsen, Nanna
Kallehauge, Anne Eyrick, Annette Joel, Sofia Sommer, Mathilde Sommer,
Nønne Hartmand, Johanna Pickering, Rebekka Holm, Cherie Jensen og Line
Løie.
I alt 18 fremmødte

Punkter fra dagsorden:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere
Eddie Christoffersen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen, og
Hanne og Johanne blev valgt som stemmetællere.
Indkaldelse: Eddie gennemgår vedtægterne. Mødet har været annonceret via email, hjemmeside samt i Albertslund Posten. Der er indkaldt på lovlig vis, og
generalforsamlingen erklæres for åben.
Fuldmagt modtages fra Gitte Christensen samt Jeanette Thomassen.
2. a) Formanden aflægger bestyrelsens beretninger
Se bilag. Ingen kommentarer dertil.
b) Diverse udvalgsberetninger
Der er ingen. Punktet bortfalder.
c) Kasseren fremlægger der reviderede regnskab til godkendelse, samt
fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår. Dette punkt
udgår, da der kun kan fremlægges halvårsregnskab. I 2016 vil der blive
fremlagt regnskab for 1 ½ år.
Punktet udgår, da regnskabsåret er ændret. Der fremvises regnskab i 2016.
3. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Der bliver spurgt, om generalforsamlingen kan ligge på et andet tidspunkt,
således der ikke skal foretages ændringer midt i en sæsonen. Der bliver
forklaret, at generalforsamlingen blot skal ligge i starten af året og inden
hovedforeningens generalforsamling, dvs. inden maj måned.

4. a) Valg af formand og sekretær samt 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges
for en toårig periode i lige årstal
Da formanden træder af i år, skal der vælges en formand for en étårig
periode..
Rie Pedersen opstiller som formand, og der er ikke tvivl om, at det godkendes
af resterende.
Da bestyrelsen ønsker Cherie valgt ind som bestyrelsesmedlem, skal der
vælges en ny suppleant for Cherie, som vælges for ét år.
Nønne Hartmand og Sofia Sommer opstiller til suppleantposten. De
tilstedeværende foreslår, at den ene vælges nu, og den anden genopstiller
senere, da det vil være en fordel med begge som suppleanter til bestyrelsen.
Idet Sofia Sommer har fokus på børnesiden og Nønne Hartmand på
voksensiden.
Der er kampvalg: Sofia Sommer: 11 stemmer, Nønne Hartmand: 2 stemmer, 3
undlader at stemme (1 tilstede og 2 fuldmagter).
Sofia Sommer er valgt som suppleant i stedet for Cherie.

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

Funktion

Navn

Valgt

Periode

Næstformand

Kira Bækkel Nielsen

2013

2 år

Genopstiller

Kasserer

Hanne Frølund Jess

2013

2 år

Genopstiller
ikke

Bestyrelsesmedlem

Helle Holm

2013

2 år

Genopstiller

Både Nanna Kejser og Helle Holm stiller op til den toårige bestyrelsespost.
Charlotte Østergaard opstiller som medlem.
Kira er valgt som næstformand, for en toårig periode

Kasserer: Hanne stiller op alligevel, da der ikke er andre, der ønsker posten.
Hun opstiller dog kun for 1 år, og ønsker, at kassererposten skal opdeles i
regnskab og løn.
Nanna Kejser og Helle Holm stiller begge op til den toårige bestyrelsespost,
Helle fratræder den toårig periode, og derfor vælges Nanna K. ind.
Dette er enstemmigt vedtaget.

c) Eventuel valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
Helle H., Cherie og Charlotte Ø. stiller op.
Emmeline kommenterer, at man skal overveje antallet af medlemsposter.
Hanne kommenterer, at der skal bruges ét medlem, der også er tilknyttet
TGAV.
Bestyrelsen anbefaler, at Cherie er 1. valg, da hun er i TGAV samtidig.
Emmeline foreslår 1. post, som er Cherie, og 2. post som skal vælges mellem
Helle eller Charlotte Ø.
Der er usikkerhed om Charlotte Ø., kan deltage i møderne, idet hun har
aftenarbejde. Rie kommenterer, at møderne blot skal planlægges, og der må
være grund til, at Charlotte har et ønske om at stille op.
Hanne udtaler, at hun er ked af at skulle bruge søndage på møder, og hellere
ser dem afholdt på hverdagsaftener.
Eddie kommenterer, at udsagn fra Rie og Bente er gyldigt med hensyn til, at
Charlotte gerne vil stille op til medlemsposten. Charlotte har nemlig ikke
afleveret fuldmagt og man er i tvivl om dette er nødvendigt.
Nanna foreslår, at den der ikke bliver valgt som medlem, muligvis kan være
suppleant. Helle accepterer, og Rie kommenterer, at Charlotte ikke blot vil
være suppleant.
Bente kommenterer, at Charlotte arbejder nat, og derfor kan fordybe sig i det
administrative om dagen.
Emmeline spørger Helle, om hun er villig til ikke at modtage vederlag, når
hun er suppleant. Helle godkender.
Den enkelte afdeling beslutter vederlaget. Står ikke i lovene, om bestyrelsens
vederlag.
På baggrund af ovenstående udsagn, er der valg:
1. post = Cherie er valgt. Enstemmigt vedtagelse.

2. post = valgkamp mellem Helle H. og Charlotte Ø. Helle modtager 10
stemmer og Charlotte modtager 1 stemme. 6 har ikke afgivet stemmer (4
tilstede og 2 fuldmagter.)
Cherie og Helle H. er valgt for 1 år.
Nønne og Charlotte Ø. stiller op som suppleant.
Der er delte meninger om, hvorvidt bestyrelsen skal udvides med endnu et
medlem. Nogle taler mod, idet det kan være svært at opnå enighed, og andre
taler for, da der godt kan bruges flere kræfter i bestyrelsesarbejdet. Der gøres
opmærksom på, at suppleanter ikke har stemmeret, men kun taleret.
Der enes om, at bestyrelsen udvides, så der på sigt er nye kræfter der kan
overtage posterne.

Charlotte og Nønne er hermed begge valgt som suppleanter i bestyrelsen.

På valg er følgende (skema)
Funktion

Navn

Valgt

Periode

Bestyrelsesmedlem

Rie Pedersen

2014

1 år

Genopstiller
ikke

Bestyrelsessuppleant

Charlotte Østergaard

2014

1 år

Genopstiller
som
medlem

Bestyrelsessuppleant

Nanna Kejser

2014

1 år

Genopstiller
som
medlem

Nedenfor er bestyrelsen som den så ud til 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 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

Efter generalforsamlingen i 2015, ser bestyrelsen således ud:
Funktion

Navn

Valgt

Periode

På valg

Formand

Rie Pedersen

2015 (trådt
tidl. af)

2 år

2016

Næstformand

Kira Bækkel Nielsen

2015

2 år

2017

Kasserer

Hanne Jess

2015

1 år

2016

Sekretær

Patrick Nielsen

2015

2 år

2016

Bestyrelsesmedlem

Nanna Kejser

2015

2 år

2017

Bestyrelsesmedlem

Cherie Jensen

2015

1 år

2016

Bestyrelsessuppleant Helle Holm

2015

2 år

2016

Bestyrelsessuppleant Gitte R. Christensen

2014

2 år

2016

Bestyrelsessuppleant Sofia Sommer

2015 (trådt
tidl. af)

2 år

2016

Bestyrelsessuppleant Charlotte Østergaard

2015

1 år

2016

Bestyrelsessuppleant Nønne Hartmand

2015

1 år

2016

5. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år
Bente vil gerne indgå i voksenudvalg.

Kira ønsker flere hænder i børneudvalget. Johanne og Mathilde melder sig ind
i børneudvalget.
Cherie foreslår et springudvalg. Emmeline og Sofia støtter op. Dette er en
opfordring til bestyrelsen.

6. Valg af to revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år
Emmeline vil gerne stille op som revisor. Bente er allerede revisor. Lene
Andersen er allerede suppleant.
Alle 3 er valgt.

7. Valg af 5 delegerede foruden formanden, samt mindst 2 suppleanter til
AIF’s generalforsamling i maj måned
De 5 delegerede til generalforsamlingen i AIF er:
1. Hanne Jess
2. Cherie Jensen
3. Kira Bækkel
4. Helle Holm
5. Line Løie
Suppleanter:
1. Sofia Sommer
2. Nønne Hartmand

8. Eventuelt
Der er indkommen punkter til eventuelt fra Nanna og Rie.
Nanna har punkt omhandlende betaling på DROP-IN hold - Oplever at
klippekortene udløber og betalingsmetode ofte skifter.
Til dette forklarer Rie, at de altid har haft klippekort, men nu er overgået til
månedskort, hvilket er 1. gang, hvor der er sket ændring af betalingskoncept.
Ries punkt til eventuelt er afskedstale til Emmeline ☺

Eddie ophæver generalforsamlingen 20.50, og takker for et godt møde.

Referatet godkendt af: Eddie Christoffersen
Dato:

13/2-2015

Underskrift:

