Generalforsamling i G94, Kirstinebjergskolen (Skansevejensskole)
16/2-2019 kl. 14.00
·

Velkomst ved formand Gitte Bendixen
13 er mødt op, 12 er stemmeberettiget.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet

·

Valg af dirigent
Jørgen er valgt

·

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling i G94 den 16. feb 2020
Bestyrelsens beretning
Året er 1994 - en ny gymnastikforening i Fredericia tager sine første selvstændige
skridt. Mona stiftede Gymnastikforeningen 94, og med sig havde hun fra første færd
en flok dygtige instruktører og gymnastikglade medlemmer. 3 af foreningens
medlemmer, kan i år fejre 25 år jubilæum sammen med Mona - stort tillykke og tak til
jer alle. Mona blev i forbindelse med fejringen af vores fødselsdag, udnævnt til
foreningens æresmedlem - Der skal lyde et stort tak til Mona - for uden hende, stod
vi ikke her i dag.
Det har det været et ganske særligt i år, hvor vi har kigget tilbage på de 25 år, der er
gået. Vi kan i dag med stolthed se tilbage på udviklingen i vores forening, hvor både
nytænkning og traditioner har gået hånd i hånd. Vores vision er at være en levende
forening med plads til alle - og vores hjerter har altid banket for at gøre en forskel.
Sådan en fantastisk forening - og 25 års fødselsdag skal fejres. Vi har valgt, at vi
holder fødselsdag hele sæsonen - konkurrencer, stor fødselsdagsfest med
kagemand, t-shirts med flag til alle medlemmer, og ja der er mere på vej.
Efter en flot opvisning i Fredericia idrætscenter, drog næsten 80 instruktører og
hjælpere til Djurs Sommerland, som var årets instruktørgave. Det er en
anerkendelse af vores instruktørers frivillige indsats og samtidig en styrkelse af det
sociale fællesskab, som fungerer som mørtel mellem murstenene i G94.
Fællesskabet er i bund og grund hele foreningens hjerte. På holdene bevæger vi os i
fællesskabet - til musikken i rytmiske bevægelser, springerne kommer rundt i saltoer
og flikflak, og vores medlemmer og instruktørere sveder, øver og lærer i et
bevægelsesfællesskab. Samtidig interagerer vi med hinanden i det sociale

fællesskab - vi skaber nye muligheder for venskaber, spejler os i hinanden og finder
måske den tryghed og anerkendelse vi har savnet i andre sammenhænge - og ja så
er smil og grin bare med til at at øge menneskers velvære...
Fællesskabet inkluderer mange mennesker - instruktører, bestyrelse, medlemmer og
forældre. Derfor har vi i G94 altid fokus på at lave sociale arrangementer - lejr,
juletræsfest, børnefællestræning, voksenfællestræning, forskellige typer løb i byens
gader m.v. Ofte samarbejder vi med byens øvrige foreninger, kommunen, Fredericia
Shopping og andre, der har en interesse i at inddrage G94 styrker.

Ud over fællesskabet er grundstenen i G94 naturligvis gymnastikken - det at bevæge
sig, få pulsen op, øge kondition, muskelmasse og smidighed. Bevægelse øger vores
sundhed og fysiske velvære - og det er naturligvis kernen i vores forening.
Variationen på vores hold er stor – sagt med andre ord, er der noget for enhver uanset alder
og interesse.

Serier til rytmisk musik bliver øvet, der bliver jumpet til taktfast musik og de små
danseglade gymnaster vrikker til MPG-musik. Hos foreningens yngste bestiges der

redskabsbjerge, der hoppes i hullahopringe, og der er altid fart over feltet Spring på lange
baner - øvelser over gulv og højt til vejrs får de fleste forældre til at holde vejret et øjeblik,
men de kan ånde lettet op, når foreningens dygtige instruktører får dem sikkert igennem.
Vi er superglade for, at vores helt fantastiske Instruktørteam kan tilbyde et bredt udvalg af
tilbud, så vi opfylder vores vision om at være en levende forening med plads til alle.
Uden de frivillige instruktører og hjælperes store arbejde og lyst til at yde en ulønnet indsats
- ja så stod haller og sale gabende tomme.
Vi skylder dem stor tak og anerkendelse - for det har de fortjent.
15. marts er for mange hold årets højdepunkt – for der afholder vi vores lokalopvisning.
Og vi glæder os til at mærke, hvordan det om lidt sprudler i Fredericia Idrætscenter, når
spændte gymnaster,fantastiske instruktører og hjælpere er klar til at give den fuld gas til
vores lokalopvisning den 15. marts. Og vi kan godt afsløre, at der er gjort klar til et brag af en
fødselsdagsfest i gymnastikkens tegn.
Så stort tillykke med de 25 år til Gymnastikforeningen 94.
På bestyrelsens vegne
Formand - Gitte Bendixen

Den er vedtaget.

·

Fremlæggelse af regnskab
Helle fremlægger regnskabet.
Helle fremlægger budgettet for 2020
Der var enkelte spørgsmål omkring regnskabet/budgettet, bl.a. omkring
forøgelsen af omkostningsgodtgørelse.
Regnskabet og budgettet er godkendt.

·

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

·

Valg
Bestyrelse:
●
●
●
●
●
●
●

Gitte Bendixen– På valg, ønsker genvalg - genvalgt
Jan Nielsen – På valg, ønsker genvalg - genvalgt
Helle Madsen – Ikke på valg
Bo Garsteen – Ikke på valg
Camilla Roy – Ikke på valg
Karina Petersen – På valg, ønsker genvalg - genvalgt
Karina Wærnskjold-Thiesen – Ikke på valg

Suppleanter:
● Birgitte Snedker-Sørensen – På valg, ønsker genvalg genvalgt
● Dennis Jensen – På valg, ønsker genvalg - genvalgt
Bilagskontrollant:
● Dorte Juul Ejby Pedersen – På valg, ønsker genvalg genvalgt
Billagskontrollant-suppleant:
● Helle Kloch – På valg, ønsker genvalg - genvalgt
·

Evt.
Der var snak omkring bl.a.:
- Der var ros til bestyrelsen og over at der har været fokus på kurser til
børnegymnastikken (KiB) samt fanen.
- Fødselsdagsfesten var rigtig god.
- Samarbejde med Parasport Danmark.
- Et nyt første billede til hjemmesiden.
- En aften om bækkenbunds træning.
- Ginyoga eftermiddag

·

Afslutning ved Gitte

