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Referat fra gymnastikafdelingens årsmøde d. 15. marts 2016   
 
Tilstede: 12 medlemmer udover gymnastikudvalget (Jan syg) 

 
   

Dagsorden: 

 Bestyrelsens beretning inkl. orientering om ny forretningsorden 

 Præsentation af regnskab og budget 

 Behandling af indkomne forslag 

 Valg af afdelingsbestyrelse 

 Evt. 
 

Efter spisning fremlagde Elna sin beretning. 
Det er første gang vi holder årsmøde og det er pga nye vedtægter i BIF. Det er rart at blive valgt af afd.’s 
medlemmer frem for på generalforsamlingen. 
Pr. 31/12-15 var der 596 medlemmer, 32 instruktører i gymnastik, 4 instruktører i krolf og 2 instruktører i 
stavgang. 
Vi har mange tilbud fra små til store udøvere. 
Der har bl.a. været ”Fælles overnatning”, Springeftermiddag for 0-8 kl. i Gymnastikhuset, juletræsfest og tur 
til DGI’s Internationale Gym Show i Farum Arena for instruktører. 
Afsluttet sæsonen med gymnastikopvisningen hvor opgaverne blev løftet i samlet flok. Tak til sponsorerne til 
lotteriet ved opvisningen. Det gav et overskud på 6.000,-. Der blev udleveret spørgeskema ved opvisningen, 
hvor vi har fået 50 svar tilbage. 
Udover gymnastikken er der stavgang torsdag formiddag og krolf tirsdag, hvor 16 deltager i turnering. 
 
Jannie gennemgik afdelingens forretningsorden. – Ingen kommentarer 
 
Inge Lise gennemgik regnskab og budget. Vi har et overskud på 40.394,68 kr.– Flere havde lidt svært ved 
at læse det omdelte regnskab. 
Iflg. Inge Lise bliver det bedre næste år, når regnskabet kan printes ud ved årsskiftet. 
Spørgsmål om hvad vi skal bruge den store beholdning vi har til. Svar: Større redskaber (tidligere har vi 
været heldige at Ringsted Kommune har betalt, mod at skolen må bruge redskaberne), fremover skal vi 
betale 115,-/gymnast til hovedkassen mod at vi modtager beløbet fra Ringsted-ordningen (giver i år et 
underskud på ca 15.000,- kr) og så er det rart med et ”buffer” hvis vi et år ikke har så mange 
gymnaster/kontingenter. 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Afdelingsbestyrelsen blev valgt uden modkandidater.  
Formand: Elna Sørensen, valgt for 2 år 
Næstformand: Jørgen Christensen, valgt for 1 år 
Kasserer: Inge Lise Andersen, valgt for 1 år 
Sekretær: Lillian Jonesen, valgt for 2 år 
Afdelingsbestyrelsen har valgt at konstituere sig yderligere med følgende medlemmer: Jannie Rasmussen, 
Johnna Jørgensen og Jan Henriksen 
 
Intet under eventuelt. 
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Med venlig hilsen 
Lillian 


