GYMNASTIKAFDELINGEN
Generalforsamling den 8. februar 2011
Indkaldelse til Generalforsamlingen
Den 8. februar 2011 kl. 19.00
Mødested: Konferencelokalet på Albertslund Stadion
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Julie Bolø Sørensen valgt som dirigent.
Stemmetællere ville blive valgt ved behov.

2)
A. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Formanden læste årets beretning op.
Det blev noteret at der faktisk var faldet en guld-medalje til et konkurrence-hold.
B. Diverse udvalgsberetninger
Blev dækket af årets beretning

C. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt
fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår
Årets regnskab blev fremlagt. Det blev påpeget at årets overskud er et underskud grundet
manglende posteringer i forbindelse med lønninger. Det afspejles i næste års budget hvor der er
taget højde for dette.
Budget og regnskab vil i næste regnskabsår få ændret posterings-navne og indhold. B.la. vil
posteringen for kurser ændre navn og indhold og det nye budget vil derfor ikke være umiddelbart
sammenligneligt med forrige års.
Budget og års-regnskab hænger beløbsmæssigt meget godt sammen.
3) Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

4) Valg af kasserer for 2 år
Kasserer Hanne Frølund er villig til genvalg.
Hanne Frølund er blevet genvalgt som kasserer
4A) Patrick overtager for Ditte som Bestyrelsesmedlem og Ditte
overtager for Patrick som suppleant.
Se under punkt 6.
5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlem næstformand Julie Bolø Sørensen
Bestyrelsesmedlem Rie Pedersen
De er begge villige til genvalg.
Julie og Rie er genvalgt.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlem Karina Læssøe er villig til genvalg. Er ikke relevant for i år.
Patrick er valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år.
6B) Valg af suppleanter for 1 år
Ditte er valgt som suppleant for 1 år. Ditte har afleveret fuldmagt, da hun ikke kunne være tilstede.
7) Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år.
Udvalgene vil blive bestemt og besat af bestyrelsen
8) Valg af 2 revisorer, samt 1 revisor suppleant for 1 år
Inge Vibeke Johansen og Lene Andersen genopstiller som Revisorer
Revisor suppleant Vibeke Bigum genopstiller.
Alle har fået genvalg
9) Valg af 5 delegerede foruden formanden, samt mindst
2 suppleanter til AIF’s generalforsamling i maj måned
Dette vælges af bestyrelsen

10) Eventuelt
Der skal lyde en tak til Birgit Bertelsen for den store indsats med at lave vores regnskab gennem
årene.

