
 

 

Generalforsamling 

 
Referat 

 

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.00 
Årslev Hallen 

 
Dagsorden:  
 

● Valg af stemmetællere og referent 
- Dorthe Nonnegaard Rasmussen er valgt til referent. 
- Valg af stemmetællere afventer om det bliver nødvendigt. 

 
● Valg af dirigent 

- Heidi Pedersen er dirigent  
 
● Formandens beretning 

- Vedhæftes som bilag 
 
● Regnskabsaflæggelse 

- Vedhæftes som bilag 
 
● Behandling af indkomne forslag 

- Ingen indkomne forslag 
 
● Godkendelse af budget  

- Budgettet er godkendt 
 
● Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

På valg til bestyrelsen er: 
 

● Heidi Pedersen (Ønsker genvalg) 
● Trine Yndgaard (Ønsker genvalg) 
● Anja Korff (Ønsker genvalg) 
● Ole Kingo (Ønsker ikke genvalg) 

 
Charlotte Olsen er valgt til bestyrelsen 
 

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



 

● Sanne Yndgaard (Ønsker ikke genvalg) 
Dorte Rosenbæk er valgt som suppleant  

   
  

● Valg af revisor 
På valg til revisor er: Marianne Gaarde Hansen (ønsker genvalg) 
 

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

 
● Eventuelt 

- Der bliver spurgt ind til det overskud foreningen har pt. Vi tænker at bruge 
penge til redskaber, når der kommer en ny hal. Desuden kender vi endnu 
ikke mulighederne for at indtjene det, som vi har vedtaget i budgettet p.g.a. 
Corona. 

- Halplanerne er ikke så langt som håbet, p.g.a. corona-aflysninger i foråret. 
ÅSGs bestyrelse er opmærksomme at følge processen tæt. 

  



 

Beretning – generalforsamling 27. oktober 2020 
Velkommen til generalforsamling og til sæsonen 2020/2021. 
 
Årsberetningen bliver noget anderledes i år - både med mig som ny formand ved roret, men ikke mindst 
på grund af corona, der har lagt en stor skygge over både sidste sæson og sæson 2020-2021.  
 
Da vi endelig var lykkeligt uvidende om, hvad vi havde i vente, havde vi en god fælles juleafslutning i 
december, hvor der var god tilslutning fra de forskellige børnehold - og den forløb godt, selvom vi kun 
kunne være i den lille hal. Sæson 2019-2020 blev brat afsluttet, da regeringen valgte at lukke landet ned 
blot en uge inden vores lokalopvisning.  
Så vinterens store arbejde fra både gymnaster, instruktører og bestyrelse blev ikke forløst. I 
begyndelsen arbejdede vi med en plan B, hvor vi ville holde en udendørs opvisning i Bøgegrotten i 
Lombjerge i maj måned - men som tiden gik, blev det tydeligt, at det heller ikke kunne lade sig gøre, og 
sæsonen blev lukket ned.  
 
Vi havde også i støbeskeen at gentage succesen med at være frivillige på Heartland. Men denne blev 
også aflyst på grund af Corona, og det sammen galdt gymnastikskolen, der skulle være afholdt i uge 27.  
 
Vi er på den måde gået glip af flere indtægtskilder - men i foråret lykkedes det os at stable et 
samarbejde på benene med Stige Blomster, hvor vi tjente 2600 kr til foreningen, og efterfølgende har vi 
også søgt en corona-hjælpepulje, hvor hvor vi har fået udbetalt knap 8700 kr. - dog i indeværende 
regnskabsår.  
 
Vi er kommet godt i gang med sæson 2020-2021 - på trods af de benspænd, som pandemien i perioder 
giver. Vi oplever, at både gymnaster og instruktører har været ivrige efter at komme i gang - og generelt 
oplever vi ikke, at coronaen påvirker antallet af medlemmer. 
 
Pt. er vi knap 400 medlemmer. 200 børn og 194 voksne. Det er en tilbagegang på ca. 25 i forhold til 
sidste år. Det kan blandt andet skyldes, at vi har været nødt til at sætte begrænsning på nogle af 
holdene i går på grund af Corona - værst for Forældre-barn, hvor vi kun kan tilbyde 25 pladser. 
Derudover er de to Funk-dance hold lukket ned denne sæson.  
 
Til gengæld kan vi se en fremgang på de øvrige rytmehold for samme aldersgruppe - Holdet for 0.-3. 
Klasse har en fremgang med 12 og 4.-6. Klasse har en fremgang med 11, så begge hold i år har 24-25 
gymnaster.   
 
På springsiden er der også ændringer i år. Der er sket en omfordeling af aldersfordelingen, af 
trænerstaben og træningssted. Det har gjort, at vi blandt andet har genoplivet Krudtuglerne igen for 5-6 
årige. Få uger inden sæsonstart stod vi uden trænere, men vi har fundet et godt trænerteam, der har fået 
en god start med holdet.  
 
Langt de fleste hold ligger stabilt på mellem 20 og 30 tilmeldte - Mixspring 1 har dog 45 tilmeldte og Die 
Frauen slår igen sin egen rekord med 81 tilmeldte. Hvilket giver et luksusproblem på holdene, at der er 
for mange tilmeldte i forhold til forsamlingsforbuddet der pt. ligger på 50 personer for børnehold - og nu 
blot 10 personer for voksenhold.  
 
Børneholdene kan heldigvis fortsætte stort set uændret, men voksenholdene har vi i første omgang 
måtte aflyse. Instruktørerne skal dog have en stor ros, fordi de er løsningsorienterede og har stor 
kampgejst. Og flere af voksenholdene forsøger sig med at splitte holdene op i to eller lave online-
undervisning.  
 
Selvom jeg kun har et år på bagen som formand, så tør jeg måske godt sige, at det lige nu er den 
sværeste tid, vi står i i foreningslivet - måske nogensinde. Der er stor uvished og der sker hele tiden 
ændringer. Det kræver rigtig meget af både bestyrelse og instruktører, der skal sadle om og tænke 
kreativt og forsvarligt. Derfor så skal der lyde en stor tak til både bestyrelse og instruktører, der kæmper 
en brav kamp - og det er vigtigere end nogensinde før at holde sammen. Også tak til foreningens 
medlemmer, som udviser forståelse og støtter op om ÅSG. Vi glæder os alle til at komme ud på den 
anden side igen - så vi kan bruge tiden på det vi kan lide - nemlig gymnastikken!  
 



 
Til slut så vil jeg også sige et stort tak til Ole Kingo, der stopper i ÅSG efter 8 år i bestyrelsen. Vi har 
egentlig taget afsked ham, men coronarestriktioner har gjort, at han - heldigvis for os - også kan være til 
stede i dag. Endnu en gang skal du have stort tak for din indsats, her vil jeg blandt andet nævne dit 
engagement i gymnastikskolen og i forhold til projektgruppen for udvidelsen af ÅrsLev Hallen. Du har 
lovet, at vi må gøre brug af dig, når vi for eksempel har brug for praktisk hjælp - og det sætter vi stort 
pris. 
 
Hermed slutter jeg formandens beretning.  

 


