Onsdag g den 15. juni 2016 kl. 18.00
I Vibyhallens Cafeteria.
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslår Anne. Anne takker for valget.
Der er indkaldt rettidigt og efter reglerne.
2. Valg af referent; Lone Andreasen
3. Forslag om ændring af afdelingens navn til Roskilde TeamGym; forslaget er
vedtaget
4. Forslag om ændringer i afdelingens vedtægter
To primær formål med vedtægtsændringerne
-

Vi rykker i springcenter i Roskilde så Roskilde bliver vores nye base.
At udvide bestyrelsen

Der er ca 30 deltager og omkring 37 stemmeberettigede da man har en
stemme per barn til generalforsamlingen.
Til valg af bestyrelsesmedlemmer ønskede gymnaster over 16 år der trænede i
hallen samtidig også at deltage, da de har stemmeret , hvorfor der til valg af
bestyrelsesmedlemmer var i alt 56 stemmeberettigede.
Foreningen ændre navnene på nogle af holdene og vil være berettiget til at
ændre hvis teamgym ændre på dette.
Ændring i bestyrelsens sammensætningen.
Post slettes og mail og hjemmeside fastholdes.
Vedtægtsændringerne er vedtaget – afstemning ved håndsoprækning.


Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant som følge af
vedtægtsændringer:

Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for 3 år, et for 2 år og et for 1 år






Bestyrelsen foreslår og anbefaler Kitte Kumari Rhod Sander (mor til micropiger)
til den 3 årige post; Frank præsenterede Kitte. Der er ikke kampvalg, så Kitte er
hermed medlem af bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår og anbefaler Troels Kemner (kasserer og far til seniorherre)
til den 2 årige post; Frank præsenterede Troels. Der er ikke kampvalg, så Troels
er hermed medlem af bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår og anbefaler Jacob Chabert Hansen (far til microdrenge og
micropige) til den 1 årige. Thomas Lund Sørensen stiller også op til valget så



gymnaster fra 16 år er stemmeberettigede så disse blev indkaldt til mødet. Det
blev besluttet at foretage hemmelig afstemning. De to kandidater blev
præsenteret. To frivillige fra generalforsamlingen foretog optællingen. Resultatet
er 5 stemmer på Thomas og 51 på Jacob. Jacob er hermed medlem af
bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår og anbefaler Hans-Henrik Schmidt (minipigetræner og
minipige-far) som suppleant. Der er ikke kampvalg. Hans-Henrik er valgt som
suppleant.

Der er nu valgt en ny bestyrelse og bestyrelsen skal konstituere sig på
næstkommende bestyrelsesmøde, som afholdes direkte efter generalforsamlingen.
1. Information om kommende sæsons træningstider (så meget vi ved på
nuværende tidspunkt);
Vi er ramt af at Ramsø hallen er brændt. Frank har været i løbende dialog med
Roskilde kommune. Vi har fået tilbudt torsdag og lørdag til junior og senior fra
Sorø, hvor junior drenge og piger træner sammen. Senior træner også sammen
drenge og piger – vi afventer godkendelse af Roskilde.
Vi er også i forhandling omkring rytmetræning inde i Roskilde by og Frank tror
denne bliver landet. Micro og mini forventes at bliver rykket til Skalstrup 2
gange om ugen. Der er ikke springgrav i Skalstrup, men Frank vurdere, at det
kan lade sig gøre. Microdrenge får 2 ugentligt spring træninger i Skalstrup.
Micro piger får 2 spring træninger og en rytme i Roskilde. Minidrenge får 2
springtræninger i Skalstrup og 1 rytme med junior. Minipigerne får 2 ugentlig
træninger i Skalstrup og 1 rytme i Roskilde – Der arbejdes også på 16
træninger i Sorø som tidligere til minipigerne. (skal lige checkes af Frank).
Afklaring omkring Gadstrup hallen er endnu ikke afklaret. Der blev spurgt ind til
om situationen kan fremskynde bebyggelse af spring centret i Roskilde. Pt
ligger det i EU udbud og det forventes at der skal skrives kontrakt uge 41, så
måske kan det fremskydes med 6 måneder.
Der blev spurgt ind til om micro og mini kan bruge nogle af de andre spring
centre tættere på. De spring centere der er tættere på er booket i
vintersæsonen og vi kan risikere at skulle flytte for meget rundt. Herudover har
vi en sponsor aftale med Sorø så vi på den måde har sparet kommunen for
penge og vist eget iniativ.
Der laves foreningsdage som feks kunne være på Stevns.
Der er sommer springtræning i Tune de næste 6 uger. Det er åbent træning fra
18-20 for alle hold.
For Junior og senior gymnaster er der åben træning i Gladsaxe
Gyngemosehallen, for alle – også for andre teamgym hold, men det er primært
landholdsgymnasterne det er rettet mod.

Der meldes ud i løbet af 14 dage mht træningstiderne for næste sæson.
2. Information om trænersammensætningen for sæson 2016-2017 (så meget vi
har på plads på nuværende tidspunkt)
Der er styr på stort set alle holdene. Det er stærke trænerteams på alle hold og
for de små pigegymnaster (mikro og mini) er der indhentet nye folk fra Bellinge
på Fyn.
Micro/mini piger: Rene Larsen som kommer fra Bellinge. Rene er vant til at
bygge børnene op fra bunden af til dygtige gymnaster. Rene er træner på
begge hold, men holdene træner hver for sig. Rytme vil mini og micro have
samme koreografi. Sophia og Isabella vil i samarbejde med Kasper stå for
rytme. U8 samkøres med Micro.
Junior piger: Hans Henrik, Karina, Frank Nielsen
Senior damer; Bo Callesen samt rytmetræner og yderligere assistent
Minidrenge: Max Andersen og Jacob Chabert. Kjartan og Lucas (junior drenge)
superviseret tæt af Kasper F tager Rytme.
Junior drenge; Kasper F, Max, Didier, Thomas P og Kim Møller
Senior, Max, Kasper, Linderoth + en ekstra rytmeassistent.
Senior og junior herre samkører rytmetræningen.
Der var bifald fra salen.
Kasper vil skabe rød tråd i foreningen. Der vil blive skabt 4-5 foreningsdage
med samtræning af holdene og samtidig uddannelse/seminarer af/for
instruktører.
Kasper vil komme rundt til alle hold (efter rotationsskema).
På Senior og Junior herrer/drenge vil der blive lavet personlige træningsplaner
for gymnasterne.
Sidste år blev der afholdt forældre træning på Junior og senior og Kasper ligger
op til at dette gøres på alle hold. Her kan også hjemme programmer
gennemgås så forældre er klædt bedre på.
Der bliver afholdt forældre møder, mhp forventningsafstemning, hvor der bl.a.
gennemgås procedurer for udtagelse af gymnaster for samtlige hold, så man
som forældre er varskoet om, hvad der kræves og hvor de enkelte gymnaster
står.
Regler for holdene bliver også gennemgået på forældre møderne.

Der afholdes kurser internt for instruktører. Koreografi-planlægningsmøde er
planlagt. Men også motivationsteorier, springplaner, træningsplaner
gennemgås.
Der blev spurgt ind til turneringer. Det blev svaret, at der ikke er mange
turneringer i teamgym gymnastik. Men til gengæld får vi en anderledes sæson
opbygning. Der kommer igen Gymbattle, SpringCup og mulighed for jule og
nytårscup i Gladsaxe, som delvis er individuelle konkurrencer (Nytårscup er
hold) . Vi er med i det, der rører sig. Åbne jyske er dog lukket for Sjælland
undtaget junior og senior. Det er også muligt at lave egne konkurrencer med
indbudte hold.
6 hold ligger i top 5 i DK og vi havde 4 hold med til Winners Final.
Kommentar fra Kitt om, at det er godt der kommer mere fokus på pigerne.
Godt med Rene, som har fokus på udvikling af pigeholdene samt at Kasper F
kommer rundt på pige holdene.
Der spørges ind til Mix hold. Dette er en strategisk beslutning på et tidspunkt,
men som udgangspunkt satses der på hele hold. Der tages stilling til mixhold i
løbet af sæsonen. Mix hold kan være en vej ind i Winners final og dette kan
også bruges til at fastholde nogle gymnaster.
Der vil fortsat være aktivt arbejde med at trække flere gymnaster til via åbne
træninger, facebook og hjemmeside. Herudover laves der branding video af alle
holdene.
Foreningens store ønske er, at holdene bliver fyldt bedre op og dette arbejdes
der hårdt på.
Der opfordres op til, at der i annoncering af åbne træninger skrives, hvornår
kommende sæsons træninger vil være.
3. Budget for sæsonen til orientering, som aftalt ved ordinær generalforsamling i
marts 2016;
Troels præsenterede budgettet for sæsonen. Vi forventer et underskud. Det
forventes dog, at vi får underskud de næste par år, da vi afventer Springcenter
i Roskilde. Dette er der plads til, da foreningen har en god egenkapital.
Der spørges ind til, om vi arbejder på at få SM igen. For at få SM skal man have
en vis facilitet. Det forventes, at det kommer tilbage til Roskilde da det er et
godt sted at holde SM. Frank forventer, at vi kan få det hver 2. år.
4. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
Der er ikke indkommet forslag
5. Eventuelt

Giftetankerne med Himmelev/Vederlev er aflyst, da Himmelev/Veddelev ikke
ønsker at fusionere. Vi kommer derfor til at køre Roskilde Teamgym selv.
Roskilde kommune er informeret om at vi flytter hele vores forening til
Springcentret. De øvrige foreninger vil leje sig ind.
Der blev spurgt ind til om vi kan risikere at springcentret ikke bliver en
virkelighed. Dette svarede Frank, at det er der ingen risiko for. Vi bygger ved
Kildegården. Planen er stadig med fælles faciliteter med Roskilde bordtennis.
Dirigenten takker den gamle bestyrelse og velkommen til den nye bestyrelse.

På bestyrelsens vegne
Thomas Frandsen, formand

