
Generalforsamling i G94, Ullerup Bæk Skolen afd. Skjoldborgsvej
25 - 27/2-2022 kl. 11.00

· Velkomst ved formand Gitte Bendixen

· Valg af dirigent
Jørgen er valgt
Generalforsamlingen er lovligt indsamlet

· Bestyrelsens beretning v/Gitte
Beretning Gymnastikforeningen 94 - 27.02.2022

Når vi som forening i både medgang og modgang holder fanen højt og fællesskaber
blomstrer, så bliver man stolt indeni. Selvom corona uden tvivl har været en uvelkommen
rejsefælle igennem de sidste år, så fyldes jeg af taknemmelighed, og jeg er SÅ stolt af at
være en del af Gymnastikforeningen 94.

Kære medlemmer I har været utrolig tålmodige ift. nedlukninger, restriktioner og diverse
tiltag, som har været hverdag i foreningslivet. I er mødt frem for at få sved på panden og
smil på læberne. Jeres motivation og opbakning har været fantastisk.  I skal vide, at vi
som forening, er enormt stolte af jer. 1000 tak!

Kære instruktører og hjælpere, I er mørtlen mellem murstenene i G94 - det der får det
hele til at hænge sammen - I er foreningens hjerte. 1000 tak!
I har bevaret optimismen og er uge efter uge mødt op til træning med lyst til at udvikle
fællesskaber samt glæden ved bevægelse. I har hjulpet til som afløsere, når nogle af
vores instruktører var ramt af corona. I får smilene frem, værner om foreningens
fællesskab både på holdene og blandt instruktørerne, og skaber skøn gymnastik på alle
niveauer.

Forårssolen titter så småt frem, og forårsopvisninger venter lige om hjørnet. Vi skal
endelig fejre vores 25 års jubilæum i 2020 og mærke foreningslivets vingesus.
Jeg glæder mig til at se forventningens glæde i børn og voksnes ansigter, fanerne der
peger stolt mod himlen og et begejstret publikum. Vi skal holde en fest - publikum er
inviteret til opvisning med gratis entré og klapperne ligger klar. Gymnasterne øver i
salene, og giver den gas med stor iver og koncentration, inden den store dag den 13.
marts. Vi glæder os til den store dag.

Søndag den 27. marts er vi klar med endnu opvisning, når vores Fredericiaopvisning
løber af stablen med mange gode hold fra forskellige foreninger.

Kære bestyrelse, 1000 tak for det store stykke arbejde I udfører bag kulissen. Jeg ved,
at I ser frem til, at sprit, klude og restriktioner bliver fortid, og at fremtiden igen bliver en



foreningen, hvor vores mange traditionelle arrangementer igen kan blomstre.
Sommersæsonen er ved at være planlagt, og om lidt går forberedelserne til den
kommende efterårssæson i gang. Vi glæder os til at fortsætte med gymnastik, dans og
motion for alle.

På bestyrelsens vegne

Formand Gitte Bendixen

Forslag om at beretningen sendes ud på mail og Instagram.

Beretningen er godkendt.

· Fremlæggelse af regnskab
Helle fremlagde regnskabet og budgettet.
658 medlemmer i 2021/2022
Regnskab og budget er godkendt

· Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag.

· Valg
Bestyrelse:

● Gitte Bendixen - på valg, ønsker genvalg - valgt
● Jan Nielsen - på valg, ønsker genvalg - valgt
● Helle Madsen - ikke på valg
● Bo Garsteen - ikke på valg
● Camilla Roy - ikke på valg
● Karina Petersen - på valg, ønsker genvalg - valgt
● Karina Wærnskjold-Thiesen - ikke på valg

Suppleanter:
● Dennis Jensen - på valg, ønsker genvalg - valgt
● Leyla Garsteen - på valg, ønsker genvalg - valgt
● Sofie Victoria Selmer Juhl - på valg, ønsker genvalg -

valgt

Bilagskontrollant:
● Dorte Juul Ejby Pedersen - på valg, ønsker genvalg -

valgt

Billagskontrollant-suppleant:
● Susanne Brandt - på valg, ønsker genvalg - valgt



· Evt.
Der kom ikke noget op.

· Afslutning


