
Referat fra Generalforsamling

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.30
Årslev Hallen

velkomst Dagsorden:

● Valg af stemmetællere og referent
referent Charlotte Olsen

● Valg af dirigent
Heidi Pedersen
Godkendt og rettidigt indkaldt.

● Formandens beretning
Se vedhæftet bilag.

● Regnskabsaflæggelse
Se vedhæftet bilag.
kommentar: Bliver lokaletilskud påvirket af Corona = mindre brug af lokalerne? 
Helle Karmann

● Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

● Godkendelse af budget
Se vedhæftet bilag.
kommentar: hvordan mht Hartland, deltager og hvor meget? Helle

svar fra Marie: vi drøfter det i bestyrelsen, da vi ikke helt ved om vi deltager til LS eller
Hartland.

Fællesforeningen har været til møde og åbner for tilmelding til frivillig ved
Landsstævnet, de vil gerne samle foreningerne. Det kommer senere hvilke opgaver der
bliver.
Foreningerne kan byde ind med fordelingen af overskuddet. Martin ÅLF

● Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen er:

● Marie Bang (Ønsker genvalg)
● Ulla Pagh (Ønsker genvalg)
● Dorthe Nonnegaard (Ønsker ikke  genvalg)
● Heidi Pedersen (Ønsker ikke genvalg)



På valg som suppleant er:
● Helle Karmann (Ønsker genvalg)
● Dorte Rosenbæk (Ønsker ikke genvalg)

Dorthe Nonnegaard er valgt som suppleant.
Dorte Rosenbæk er valgt i bestyrelsen.
Marie Terkelsen er valgt i bestyrelsen.

● Valg af revisor
På valg til revisor er: Marianne Overby (ønsker genvalg)
er genvalgt...

● Valg af revisorsuppleant
På valg til revisorsuppleant er: Pia Holst (ønsker genvalg)
er genvalgt...

● Eventuelt.

Jørgen: ros og tak til bestyrelsen.
Heidi: Tak for denne gang.



Beretning - Generalforsamling i ÅSG 26. oktober 2021
Velkommen til generalforsamlingen i ÅSG og til sæsonen 2021-2022.

Min beretning bærer præg af, at Corona også har gennemsyret det seneste år. Derfor har
intet været som det plejer i ÅSG. Til sidste generalforsamling var de første restriktioner
indtruffet, og de blev skærpet i løbet af efteråret. Det betød, at vi måtte lukke ned for alle
aktiviteter ugen op til jul inkl den planlagte fælles juleafslutning. Sæsonen kom aldrig rigtig i
gang igen - og det vil sige, at vi heller ikke fik afholdt gymnastikopvisning i år. Jeg vil dog
alligevel nævne, at flere af instruktørerne gjorde en brav indsats på de vilkår, det var muligt -
så flere lavede onlinetræning - og udendørstræning, da det blev muligt. Vi investerede også i
en soundbox, som gjorde det muligt at træne udendørs - og som vi også ser potentiale i i
fremtiden til udendørs arrangementer.
Det endte også med, at Rytme og Dans 2 fik lavet en fin udendørs opvisning i juni for
forældrene, så de kunne vise, hvad de trods alt havde nået at lære.

Sæson 2021-2022 er startet op rimelig normalt, restriktionerne og forsamlingsforbud er
fjernet. Vi spritter redskaber af lidt endnu - både fordi vi går vinteren i møde, og målgruppen
ikke er vaccineret.
Der er pt tilmeldt 328 i ÅSG. 161 voksne og 167 børn. Det er et fald på knap 75 i forhold til
sidste sæson. Det skyldes flere ting:
Blandt andet, at vi i år har rykket Die Frauen til den lille hal i Årslev Hallen. Derfor er der kun
plads til 50 gymnaster i holdet - hvilket er ca 30 færre end sidste år. Det er en bevidst
handling fra bestyrelsen og Tinas side, da Tina i år er alene om holdet og også synes, at
holdet var blevet for stort og upersonligt de sidste par år. Hvis vi skulle være uheldige og
ende med et forsamlingsforbud, så er det nemmere at splitte et hold op 50 op frem for et
med 80 gymnaster.

Samtidig så har det i år været en stor udfordring for os at skaffe instruktører til
springholdene. I slutningen af august lykkedes det os at få samlet et team, der kan tilbyde
spring til 2.-3. klasse. Men på grund af antallet af instruktører og deres erfaring med
modtagning, så kan vi desværre ikke tilbyde springgymnastik for de større børn fra 4. klasse
og op i år, hvor der sidste år var tilmeldt 26 gymnaster. Om det er en kombination af, at vi
sent fik meldt ud, at holdet for 2.-3. klasse blev til noget - og børnene havde fundet andre
hold, eller om de bare generelt har fået andre interesser, så er der nogle færre tilmeldt
springholdet i år. Der er 10 tilmeldte gymnaster mod over 30 i aldersgruppen sidste sæson.

Vi ser også et fald i gymnaster på Rytme og Dans 2 for 4.-6. klasse, hvor der i år kun er 9
piger. Sidste år var de 24.

På de øvrige hold er der god tilslutning, der svarer til tidligere år - og det kan foruden
nævnes, at der har været så stor interesse for forældre-barn-holdet, at det er lykkedes os at
stable et ekstra hold på benene, hvor der samlet set er 46 børn tilmeldt. Der kan i det hele
taget være flere fordele ved at have både et søndagshold og et hold i hverdagen. Hvis det
også bliver muligt med to hold næste sæson, vil vi se lidt på aldersfordelingen, så det ene



hold er for lidt større børn, så vi får en mere flydende overgang til Spilopperne, hvor vi
oplever, at flere af de mindste har svært ved at undvære deres forældre.

Vi startede sæsonen ud med at invitere alle instruktører ind for at se Verdensholdet, for at vi
fik en god og inspirerende oplevelse sammen, nu hvor det endelig er muligt at samles igen.
Og jeg tror, jeg kan tale på alles vegne, at det var stort at se Verdensholdet - og det var stort
at være til en gymnastikopvisning igen.

I år er Anne Dorthe Pedersen med på Verdensholdet - Anne Dorthe er gammel ÅSG’er, og
har både været gymnast og instruktør i foreningen. Vi har derfor valgt at give Anne Dorthe et
tilskud til rejsen. Til gengæld kommer hun på besøg i ÅSG i starten af næste sæson, når hun
er kommet hjem, hvor medlemmer og instruktører bliver inviteret til både foredrag og
forskellige workshops.

Der er også flere nye instruktører i år - blandt andet på forældre-barn-holdene, Krudtuglerne,
Minispring og Rytme og Dans 1. Derfor har vi tilmeldt lidt flere instruktører til kurser, end vi
plejer. Det er vigtigt, at de er godt klædt på til at have holdene, da flere af dem ikke har den
store instruktørerfaring. Samtidig har vi også flere unge instruktører i år, der skal afsted på
hjælpeinstruktøruddannelse i løbet af den næste måneds tid.

Vi oplever, at det til stadighed er svært at finde instruktører især på springholdene, hvor det
kræver lidt mere kendskab til gymnastikken. Vi har dog ikke opgivet håbet om at få mere
spring tilbage til Årslev, da vi nødigt vil slippe børnene for tidligt. Det hele er med til at hold
fødekæden i gang, da de børn, der selv går til gymnastik, er de næste hjælpeinstruktører og
mulige instruktører i foreningen.

Der er ikke noget nyt at nævne i forhold til udvidelsen af hallen - men vi begynder jo at se, at
der er stor aktivitet i området, hvor de første etaper af byomdannelsen er begyndt. Udvidelse
af hallen ligger længere ude i fremtiden. Vi er dog blevet opmærksomme på, at udvidelsen af
skolen muligvis kan betyde en ombygning af gymnastiksalen. Dette er noget, der optager os,
og vi har ligeledes taget kontakt til kommunen - da en ombygning af gymnastiksalen INDEN
der står en ny hal vil være katastrofal for gymnastikforeningen, da det vil være umuligt at
finde plads til alle vores hold.

Måske har det været svært at skaffe instruktører, men jeg vil dog gerne sige stort tak til de
nye instruktører, der har meldt sig på banen - og tak til de gamle, der har gjort og stadig gør
en kæmpe indsats med og uden restriktioner. Tak til bestyrelsen - hvor flere af jer stadigvæk
er “nye” - og nærmest ikke har oplevet en normal ÅSG-sæson. Det håber vi, at vi kommer til
i år.

I år skal vi desværre også sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer. Først og fremmest tak til
Dorthe, der kun har nået at være i bestyrelsen i 2 år. Vi er naturligvis kede af, at du ikke vil
fortsætte, men da du er flyttet til Nyborg, så er det også fuldt forståeligt, at du skal have
enderne til at hænge sammen. Du skal have stor tak for dit arbejde som sekretær, og særligt
også for dit store arbejde med springholdene, hvor du har fået enderne til at hænge
sammen.



Heidi - så er det også blevet din tur til at sige farvel frivillighedslivet i ÅSG - og hvordan kan
det næsten lade sig gøre? Du har været i bestyrelsen i 11 år og samlet set er det blevet til 36
år som frivillig i foreningen. Det er jo en hel menneskealder. Du har gjort et kæmpe kæmpe
arbejde og jeg kunne blive ved i evigheder, men noget af det, du særligt har sat dit aftryk på,
er, at du har stablet Fyns mest succesfulde gymnastikskole på benene. Du har også altid
været klar til at at få stablet aktiviteter på benene - om de har været Fastelavnsfester,
juleafslutninger eller senest aktiviteter til hallens jubilæum. Du skal have et stort tak for din
indsats - og du skal vide, at der altid er en åben dør.

Hermed afslutter jeg formandens beretning.
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