
Generalforsamling i G94, Ullerup Bæk Skolen afd. Skjoldborgsvej
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· Velkomst ved formand Gitte Bendixen
14 er til stede

· Valg af dirigent
Jørgen er valgt til dirigent
Generalforsamlingen er lovligt varslet

· Bestyrelsens beretning v/Gitte
Blev læst op og godkendt (se på side 3)

· Fremlæggelse af regnskab
Der var enkelte spørgsmål, som der blev svaret på.
Regnskab og budget er vedtaget.

· Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er kommet

· Valg
Bestyrelse:

● Gitte Bendixen - ikke på valg
● Jan Nielsen - ikke på valg
● Helle Madsen - på valg, ønsker genvalg - valgt
● Bo Garsteen - på valg, ønsker genvalg - valgt
● Camilla Roy - på valg, ønsker ikke genvalg - Dennis

Jensen er valgt
● Karina Petersen - ikke på valg
● Karina Wærnskjold-Thiesen - på valg, ønsker genvalg -

valgt

Suppleanter:
● Dennis Jensen - på valg, ønsker genvalg - er valgt til

bestyrelsen
● Leyla Garsteen - på valg, ønsker genvalg - valgt
● Sofie Victoria Selmer Juhl - på valg, ønsker genvalg -

valgt
● Maja Garsteen - valgt

Bilagskontrollant:
● Dorte Juul Ejby Pedersen - ikke på valg



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

· Evt.
Ingen kommentarer

· Afslutning
Gitte afslutter mødet - tak for i dag.



Generalforsamling i G94 den 26. feb 2023

Bestyrelsens beretning

De samfundsmæssige fordele ved et stærkt inkluderende foreningsliv, burde være
indlysende for de fleste. Alligevel jeg blev positivt overrasket og meget glad, da Fredericias
borgmester Steen Wrist i sin tale til nytårskuren den 25. januar udtrykte sin taknemmelighed
og anerkendelse af foreningslivets værdi i sin tale. Han beskrev foreningslivet som kittet i
Fredericia Kommune i en sal, hvor størstedelen af deltagerne var fra erhvervslivet. Den
anerkendelse og taknemmelighed gjorde en forskel for mig, fordi han var oprigtig og satte
fokus på foreningslivet værdi.
Jeg sendte en kærlig og taknemmelig tanke til alle vores fantastiske frivillige  instruktører og
besluttede at sprede borgmesterens ord til jer i dag.

Men er vi danskere tilstrækkeligt bevidste om værdien af det frivillige foreningsliv, som har
rødder helt tilbage i 1800-tallet? Værdsættes foreningslivet nok eller tages det bare for
givet? Der er mange spekulationer. For er foreningslivet  i udvikling eller under afvikling?
Har vi nok ildsjæle  til at drive hele  værket Hvordan sikrer vi, at det danske foreningsliv også
i fremtiden vedbliver at være en vigtig samfundsressource? “

Det frivillige foreningsliv drives af mennesker, som har lyst til at være den forskel, der gør en
forskel. De ønsker at beskæftige sig med noget, der kommer andre til gode  - og ikke kun
dem selv.
Når mennesker vokser og udvikler sig i foreningslivet,  er det livsbekræftende og
motiverende for både medlemmer og de frivillige. Når mennesker samles i et
foreningsfællesskab med venskaber, samtaler og grin, har det en positiv betydning for både
deltagere og de frivillige.

Taknemmelighed for det frivillige arbejde er hjertet i foreningslivets sjæl.
Så kære instruktører og hjælpeinstruktør - du er værdigfuld og gør en kæmpe forskel for os i
bestyrelsen, for vores medlemmer og for hele vores samfund - 1000 1000 tak.

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.

Som forening skal vi værne om de frivillige, skabe fællesskaber, danne og uddanne for
fremtidens foreningsliv. Vi skal være nysgerrige på tidens tendenser og bevare vigtige
traditioner. Vi skal være bevidste om vores DNA og vores vision, for på den måde kan vi
udvikle i stedet for at afvikle - og det er den vej, vi vil gå i G94.



Det er i hallerne og salene, at gymnastikken og fællesskabet for alvor lever.Det er her
venskaber opstår, succeser opnås, og det er her, man er, fordi man har lyst til at være en del
af foreningens liv.
I G94 kan vores voksne medlemmer svede, grine, øge deres muskelmasse, få pulsen op og
blive smidige. Foreningens tilbud til voksne spænder vidt. Motionsgymnastik, cirkeltræning,
jumping, yoga og sågar hold  for voksne, som dyrker motion i store elastikker, der hænger
ned fra loftet.  Variationen blandt voksenholdene stor – sagt med andre ord, er der noget for
enhver smag.

Hos foreningens yngste trænes motorik og mange sanser sættes i spil. Udviklende
redskabskabsbaner fylder salene og legen er i gang., Der er altid smil i øjnene og fart over
feltet… Børn danser til MGP-sange  og både børn og unge bevæger sig både rytmisk og
æstetisk till moderne og spændende musik. Alverdens hæsblæsende spring trænes i haller
og sale på mange niveauer - fra nybegyndere til talentfulde og dygtige springere. Lige om
lidt er de alle klar til årets højdepunkt – nemlig vores lokalopvisning.

Vi sætter virkelig meget pris på vores skønne medlemmer, for uden dem er vi ikke en
levende forening. Vi mærker en kæmpe forældreopbakning til vores børne- og
ungdomshold, som vi er meget taknemmelige for.

Det er lige om lidt, at det sprudler af liv og god gymnastik i Fredericia Idrætscenter, for flere
af foreningens højdepunkter ligger lige om hjørnet. Spændte gymnaster,fantastiske
instruktører og hjælpere er klar til at give den fuld gas til vores alle vores opvisninger, som
udover vores lokalopvisning den 12. marts også byder på Fredags-opvisningen den 3. marts
for ungdomshold/efterskolehold  og Fredericia-opvisningen den 2. april.

Når vintersæsonen går på hæld, åbnes der op for vores spændende sommersæson. Nye
arrangementer for vores medlemmer og instruktørteam skal på ”tegnebrættet”og den
kommende vintersæson skal planlægges – så vi endnu engang kan få en skøn sæson.

Vi glæder os til fremtiden i Gymnastikforeningen 94

På bestyrelsens vegne

Formand - Gitte Bendixen


