
 

 

Generalforsamling 

 

Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.30 
Årslev Hallen 

 
Dagsorden:  
 

● Valg af stemmetællere og referent 
Charlotte skriver ref 

● Valg af dirigent 
Dorte, lovligt indkaldt møde.  

● Formandens beretning 

Velkommen… Maries noter…. 
Ingen kommentarer  

● Regnskabsaflæggelse 

Vedlagt regnskab… 
Anders spørger til indkøb af redskaber. Hvorfor er det så svært at sætte et eksakt 
beløb?  
Bestyrelsen svare at der var plads i budgettet og vi trængte til det. 
Anders spørger hvorfor vi har fordoblet møde udgifter?  
Marie svarer at vi støtter hallen nu hvor vi ikke kan komme i Børnehuset. 
Jørgen syntes at det er godt vi har brugt penge på holdene. 
Marianne syntes at regnskabet ser overskueligt og godt ud. Tak… 

● Behandling af indkomne forslag 

Inden indkomne forslag. 

● Godkendelse af budget  
Budget vedlægges… 
Spørgsmpl til tilskud… 
 

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

 

● Anja Korff (Ønsker genvalg) 

● Trine Yndgaard (Ønsker genvalg) 

● Charlotte Olsen (Ønsker genvalg) 

● Marie Terkelsen (Ønsker ikke genvalg) 
 
Maria tiltræder… 
 



 

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

   
  

● Valg af revisor 
På valg til revisor er: Marianne Gaarde (ønsker ikke genvalg) 
Dorte Frederiksen  vil gerne stille op. Er valgt. 
 

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

 

● Eventuelt 
Jørgen, skulle hilse fra deltagerne og sig selv og sige tak. 
Anders, siger tak til Jørgen for inspiration til det nye hold. De er pt 12.  
Dortes dansehold var udsolgt i løbet af ingen tid. 18 nov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beretning - Generalforsamling i ÅSG 25. oktober 2022 
Velkommen til generalforsamlingen i ÅSG og til sæsonen 2022-2023. 

 

Det er heldigvis en mere positiv beretning jeg kan komme med i forhold til sidste generalforsamling. 

Trods en vinter med restriktioner og forsamlingsforbud, så lysnede det, og det var efter 3 år endelig 

muligt at holde gymnastikopvisning igen. Det var en stor forløsning for både gymnaster, instruktører og 

bestyrelse. Vi kunne godt mærke, at der var færre gæster end i 2019, og det var muligvis corona-efterveer 

men også fordi vi har væsentligt færre børnegymnaster end for 3 år siden. Det var dog en rigtig god dag, 

som vi godt kan være tilfredse med.  

 

I maj sendte vi 23 frivillige til Heartland - og vi havde også en portion frivillige til DGIs landsstævne i 

Svendborg i juni. Her havde Die Frauen også en formidabel opvisning i Krøyers Have - om end det var 

lidt varmt for tæerne.  

 

Nu er vi kommet godt i gang med sæson 2022-2023, som vi heldigvis kan sige er startet op helt normalt.  

 

Vi startede sæsonen op med et arrangement for både gymnaster og frivillige, hvor tidligere 

verdensholdsgymnast og gammel ÅSG’er Anne Dorthe Pedersen afholdt workshops for både børn og 

voksne og hun sluttede dagen af med spændende foredrag om hendes rejse med Verdensholdet. 

 

Der er pt. 354 aktive medlemmer i ÅSG. Fordelt på 185 børn og unge og 174 voksne. Det er vi meget 

glade for. Det er en lille stigning i forhold til sidste år på omkring 20 medlemmer. Samtidig så er det også 

første gang i mange år, at vores medlemstal stiger, da vi (desværre) har haft dalende medlemstal hen over 

de en del år.   

 

Vi er også glade for, at vi kan se en stigning på trods af, at vi denne sæson har måtte lukke minispring ned 

på grund af trænermangel. Vi kan derfor kun tilbyde springgymnastik til og med 2. klasse.  

Til gengæld skyldes stigningen blandt andet, at der er store interesse for forældre-barn-gymnastik, der har 

gjort at det er lykkedes os at oprette hele 3 hold i den aldersgruppe - og med i alt 71 børn og deres 

forældre. Et nyt herrehold er også startet op efter efterårsferien, så vi forventer at få lidt flere tilmeldinger. 

Der er pt 8 tilmeldte og de var i alt 12 til træningen i går, hvilket må siges at være en positiv start for en 

ny målgruppe.  

 

Mini Junior Rytme er ligesom sidste år et lille hold med 9 gymnaster, det ville være optimalt med lidt 

flere piger på holdet. Til gengæld har juniorpigerne formået næsten at at blive fordoblet med 16 

gymnaster på holdet. 

 

På voksensiden har vi ud over det nye herrehold så er hold og antal gymnaster nogenlunde, som det plejer 

- dog holder Maria pause med Yoga. Til gengæld er der startet et nyt Power Yoga hold op, som der er 

også er god opbakning omkring med 23 deltagere. De Frauen har i år fået nye trænere, men det er 

heldigvis stadig lige populært med 52 kvinder på holdet - flere lokale end sidste år. 

 

Som jeg nævnte før, så er det rigtig svært at tiltrække springinstruktører, hvor det kræver lidt mere 

kendskab til gymnastikken. Når vi nu oplever stor interesse for forældre-barn gymnastik (måske pga 

mange tilflyttere), så har vi også et ønske om, at kunne fastholde børnene i foreningen lidt længere. Der er 

noget godt ved at kunne gå til gymnastik i sin lokalforening - og ikke ende på store hold med 80+ 

gymnaster, hvor der ikke er lige så stort fokus på den enkelte. Det er samtidig 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.  

 

Det er ikke noget nyt fænomen, at det kan være svært - og det kan også ses på landsbasis, at det efter 

corona er blevet sværere at få folk til at melde sig som frivillige.  

 

Vi skal dog samtidige glæde os over alt det gode, vi kan tilbyde for både børn og voksne i Årslev. Men 

det er men jeg vil dog gerne sige stort tak til alle instruktører i foreningen - både jer, der melder jer selv 



 

på banen med idéer til nye hold, jer der kommer hjem fra efterskole fyldt med nye idéer, jer der tager 

jeres første spæde skridt ud i instruktørlivet,  jer der melder jer med gåpåmod, når vi kalder - og jer, som 

har været med i mange år som skaber stabilitet og genkendelighed i foreningen. I gør alle hver især en 

kæmpe indsats for foreningslivet i Årslev. Tak for det.  

 

Hermed afslutter jeg formandens beretning. 

 
 
 
 


