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Referat fra gymnastikafdelingens årsmøde d. 20. marts 2017   
 
Tilstede: 5 medlemmer udover gymnastikudvalget  

 
   

Dagsorden: 

 Formandens beretning. 

 Præsentation af regnskab og budget 

 Behandling af indkomne forslag 

 Valg af næstformand (Jørgen Christensen genopstiller) og kasserer (Inge Lise Andersen 
genopstiller) 

 Evt. 
 

Årsmødet er annonceret via klub-modul til alle aktive gymnaster og på hjemmesiden. 
Afd. har pr. 31/12-16 571 medlemmer (en tilbagegang på 25) heraf 44 krolf’er. 
Vi har 34 gymnastikinstruktører og hjælpere, 4 instruktører til krolf og 2 til stavgang. 
Gymnastikudvalget har 7 medlemmer, der hver har deres opgaver. 
Afdelingen har gymnaster fra 1½ - 90 år fordelt på 25 hold, hvoraf 15 har deltaget i gymnastikopvisningen. 
Som noget nyt i år har vi haft parkour. 
 
Der har i vinterens løb været fællestræning i Gymnastikhuset for de mindre gymnaster. Stor succes. 
Ligeledes har der været afholdt overnatning i Asgårdshallen for 8-13 år i samarbejde med Kværkeby. – De 
har lovet at gentage arrangementet til næste år. 
Susanne og nogle fra CrossGym har hjulpet til ved Ringsted Festival og tjent en god skilling til foreningen. 
Ligeledes har Susanne afholdt MaratonCross og Støt Brysterne Cross.  
 
De Skæve Springere har deltaget i Søskovsstævnet, været til GYM-Danmarks Gymnasternes dag, DGI’s 
Forårsstævne i Sorø og skal til sommer deltage i DGI’s Landsstævne i Ålborg. 
 
Til vores gymnastikopvisning fik Magnus Thomsen Kammeratskabspolen fra Lions Club Ringsted, Knud 
Lavard. 
 
Vi havde en god gymnastikopvisning, hvor der blev solgt programmer og lotteri, som gav en god indtægt. 
Stor tak til alle sponsorerne. 16 Krolf’er hjalp til i cafeteriaet. 
 
Week-end før opvisningen hjalp vi til ved Boksestævnet, der blev afholdt i Benløsehallen. 
 
Else Marie og John Schou tager sig af stavgang – med og uden stave – og de går hver torsdag.  
 
Krolf’erne spiller hver tirsdag formiddag. Der har været afholdt krolfturnering. 4 hold har deltaget i 
turneringen, hvor et herrehold kvallificerede sig til DM i Arrild Syd-Danmark og vandt sølv. 1 dame 
kvallificerede sig også til DM og blev blandt ”top 20”. 
 
Gymnastiksalen skal renoveres sammen med 64-gangen på Benløse Skole og kan først benyttes igen 1/1-
2019. Dette giver nogle udfordringer og et puslespil, som vi skal have til at gå op. 
 
Elna takker RIU for kursustilskud og tak til skoler og pedeller for godt samarbejde.  
 
Til slut tak til alle medlemmer, instruktører, hjælpere, udvalg og ALLE for det store arbejde, der gøres i 
foreningen.  
 
Inge Lise fremlagde årsregnskab og budget for 2017.  
Vi havde sidste år et overskud på 82.109,37 kr. forventer dog at det bliver noget mindre i 2017.  
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Jørgen Christensen og Inge Lise Andersen blev genvalgt som næstformand og kasserer. 
 
Under eventuelt blev der drøftet om vi skulle forsøge at bygge til det eksisterende redskabsrum i 
Asgårdshallen eller have en container til de redskaber, der kommer fra gymnastiksalen. 
 

 


