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1. Valg af dirigent
•

Jakob Slot blev foreslået som dirigent, og Jakob modtog indstillingen.

2. Valg af protokolfører og stemmetællere
• Birgitte Skovkær blev valgt som protokolfører
• Stemmetællere blev forsamlingen enige om at finde, såfremt det blev nødvendigt
3. Formandens beretning og visioner for fremtiden
•

Formanden Bent Norup Andersen, kunne berette om nedgang af medlemmer i gymnastik og fitness afdelingen,
at økonomien kunne have set bedre ud, men det også kunne have været værre. At der var blevet afholdt 2 rigtig
gode arrangementer i den forgangne sæson, et for alle børnene og deres forældre og søskende til WOW Park,
og et for de voksne hvor Mads Vad kom og lærte os at danse. At løbeafdelingen ligger nogenlunde stabilt på
deres medlemstal, det samme gør Petanque, mens der heldigvis var pustet liv i Dilettanterne igen, så der ved
den kommende sæsonafslutningsfest bliver afholdt Dilettant, Dinner og Dans, hvor det håbes rigtig mange vil
slutte op om dette arrangement. Line Dance har fået en VM-bronze medalje vinder instruktør, da vores
instruktør havde været så dygtig i efteråret, først at kvalificere sig til VM, og dernæst så at vinde bronze.
Fremtiden byder på Atletik som en ny gren i VGU, og det glæder vi os til at søsætte i dette forår. Formanden
berettede ligeledes, at denne kommende sæson bliver den sidste af slagsen med ham ved roret.

4. Aktivitetsformandens beretning og visioner for fremtiden
•
•
•

Birgitte Skovkær fremlagde beretning om gymnastikafdelingen samt Line Dance
Flemming Trankjær fremlagde beretning om løbeafdelingen
Kaj Jensen fremlagde beretning om petanqueafdelingen

5. Økonomiformanden forelægger regnskab
• Anette Guldborg forelagde regnskabet, og kunne understøtte med eksakte tal, hvad formanden havde været
inde på i sin beretning, og svarede på de spørgsmål, generalforsamlingen stillede til regnskabet.

6. Indkomne forslag
• Ingen indkomne forslag blev modtaget inden generalforsamlingen

7/8/9. Valg
• Medlemmer til ledelsen
På valg:

•

•

•

•

Bent Norup Andersen
Anette Guldborg
Bent modtager genvalg, hvilket generalforsamlingen enstemmigt sagde ja til
Anette modtager ikke genvalg, og ledelsen foreslår Erik Hindhede, hvilket generalforsamlingen også
sagde ja til
Suppleanter
På valg:
Kaj Jensen
Kent Glerup-Olesen
Kaj Jensen modtager ikke genvalg, foreslået blev Helle Pedersen, som takkede ja til posten.
Kent Glerup-Olesen modtager genvalg, og blev valgt
Udvalgsformænd
På valg:
Gymnastikudvalget:
Birgitte Skovkær - modtager genvalg og blev valgt
Kulturudvalget:
Bent Norup Andersen - modager genvalg og blev valgt
Danseudvalget:
Karen Clausen - modtager genvalg og blev valgt
Løbeudvalget:
Kent Glerup-Olesen - modtager genvalg og blev valgt
Petanqueudvalget:
Anna Grethe Dyrholm - modtager genvalg og blev valgt
Revisor
På valg:
Margrethe Jensen der ikke modtager genvalg
Anette Guldborg blev foreslået og valgt
Revisorsuppleant(er)
På valg:
Else Rokkjær
Ny suppleant bliver Margrethe Jensen

10. Eventuelt
• Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om ikke det ville være rimeligt at ikke opvisningsholdene kunne få gratis
adgang til gymnastikopvisningen i Videbæk Hallen? Begrundelsen herfor er, at opvisningshold får en
opvisningsdragt som er indeholdt i kontingentprisen. Da kontingentprisen er den samme for ikke
opvisningsholdene, blev dette forslag stillet. Gymnastikudvalget tager det op på førstkommende møde, og
melder tilbage.

