
Referat: Generalforsamling Græsted Gymnastikforening - 
G73 Torsdag den 22. februar 2018, kl. 19:00. 

Sted: Sidelokale i Hallen 

Referat Generalforsamling Græsted Gymnastikforening – G73  
mandag d. 25/2-19

Generalforsamlingen er korrekt indkaldt, dog lå regnskabet ikke klar ved indkaldelsen – dette var at 
finde til selve generalforsamlingen.

• Valg af dirigent  
Kasper Just Devald

• Valg af referent  
Maria Larsen

• Formanden aflægger beretning 
Formanden aflagde beretning, og denne blev godkendt af de tilstedeværende. 

2018 har budt på GDPR. Det er ikke noget vi har brugt meget energi på i bestyrelsen, da Klubmo-
dul håndterer vores data og har gjort alt arbejdet for os. Gribskov kommune har lanceret Aktiv-
gribskov, som er den digitale platform for foreninger ift. lokalebooking mv. 

Vi har modtaget penge fra materialepuljen, hvilket har givet os mulighed for at investere i diverse 
redskaber, så det er vi glade for. Vi har ansøgt Rotary for tilskud til tøj. Vi afventer svar på ansøg-
ningen.

Der  har været fokus på, at tilbyde instruktørerne hyggeligt samvær med bestyrelsen, hvilket der har 
været efterspurgt. Det blev til et julearrangement, som var rigtig hyggeligt.

Vi er påbegyndt netværksarbejde med de øvrige gym-foreninger i lokalområdet. Vi sidder med de 
samme udfordringer, og arbejder på, at kunne hjælpe hinanden - eks. i forhold til springhallen i 
Helsinge.

• Kasserer fremlægger regnskabet samt forslag til kontingent 
Til generalforsamlingen var der printet en oversigt over regnskabet for perioden 01.01.18 – 
31.12.18.   
Årets regnskab ser overordnet rigtig godt ud.  
 
Regnskabet er blevet bedre end sidste år grundet et højere medlemstal, som siden sæson 
16/17 er steget med 60 medlemmer. Dette afspejles også i den større indtægt af kontingent. 
Antallet af medlemmer under 24 år er steget, hvorimod antallet af medlemmer over 25 år er 
faldet.  



Indtægten ’medlemstilskud’ afspejler sidste sæsons lave medlemstal, hvorfor denne vil stige 
til næste regnskabsår.  
Derudover har valget om at slå foreningens to springhold sammen været en økonomisk god 
beslutning, som også kan ses i regnskabet. Dette viser sig bl.a. i udgiften ’godtgørelser til 
instruktører’, idet springholdet har givet færre udgifter hertil. I regnskabsåret har der ligele-
des også været færre instruktører, hvilket også giver en mindre udgift på denne post. 

Udgifterne til tryksager er i løbet af året blevet minimeret. 

På regnskabet ses en udgift til redskaber på 0 kr., trods vi har fået nye redskaber. Disse er dog blevet 
sponsoreret af Materialepuljen og fremgår derfor ikke som en udgift på det udprintede regnskab.  

Udgiftsniveauet anskues derfor også som værende fornuftigt, da der for regnskabsåret bl.a. var bud-
getteret mere til kurser, end hvad der viste sig at være aktuelt samt blive brugt. 

Som en sidste kommentar skal det siges, at der er god grobund for at kunne investere i nyt i den 
kommende sæson.  
 
Regnskabet er godkendt af revisorer Jette Sabroe og Lis Colberg. Bestyrelsen godkendte også regn-
skabet og underskrev dette.

• Indkomne forslag (fremsendes skriftligt til graestedgym@gmail.com)  
Der var ingen indkomne forslag at behandle.  

• Valg af medlemmer til bestyrelsen:
• Valg af kasserer  

Kasper Just Devald ønsker at genopstille.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Bestyrelsesmedlem Maria Larsen ønsker ikke at genopstille.  
Bestyrelsesmedlem Anne Futtrup ønsker ikke at genopstille.

En endelig konstituering finder sted på næste bestyrelsesmøde. 

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
• Alle tre nuværende bestyrelsessuppleanter ønsker at genopstille.

• Valg af 1 revisorsuppleant 
• Lis Colberg ønsker at genopstille.

• Valg af fanebærer
• Lukas Hagelin Hansen ønsker at genopstille.

• Eventuelt  
Der var ingen punkter til eventuelt. 


