Roskilde TeamGym Generalforsamling:
Roskilde Kongrescenter
Tirsdag den 13/3 2018 kl 18.00 – 21.00
1) Valg af dirigent
Anders. Alle formalia er overholdt. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2) Valg af referent
Lotte Nielsen
3) Bestyrelsens beretning
Formandens beretning (Thomas F) Årsberetning vedlagt.
Opdatering om Springcenter RIBen (Frank)
Jacob Hansen fra bestyrelsen – og træneransvarlig - orienterer om det nye
samarbejde med de foreninger der også skal ind i de nye lokaler. Det der har taget tid i den
sidste periode hvor timefordelingen er på programmet. Der er stadig forhandlinger i gang med
de andre klubber. Næste års træningstider skulle have været på plads, men det trækker ud.
Til sidste trænersamling var alle trænere på besøg i RIB´en. Det var en stor oplevelse for alle
at se hvor stort det er. Der kommer en lille film fra besøget, som kommer til at ligge på vores
egen youtube-kanal.
Man regner med at centeret er åbent d. 13/8- 2018, når RTG´s sæson går i
gang. RTG indkøber redskaber til RIB´en, derved er det meningen at de hold der lejer sig ind
og bruger redskaberne, betaler leje for redskaberne til RTG.
Der er flere forældreområder i RIB´en (klublokaler og små hyggekroge).
Fremadrettet skal forældre opholde sig udenfor hallerne.
Der arbejdes på at lave søndagsræs, hvor man mod et beløb kan komme til
træning hos nogle af klubbens uddannede trænere. Det handler om at rekruttere gymnaster.
RIB´en kan bruges til overnatninger, således at der kan laves
weekendtræninger, også med de helt små gymnaster U8 og mikro´er.
4) Forslag fra Bestyrelsen:
Fra 1.7.2018 skal Roskilde TeamGym være en selvstændig kub og skal dermed
udmeldes af Gadstrup IF
Ved generalforsamlingen skal derfor godkendes følgende vedtægtsændringer)
Alle steder der står Afdelingen/afdelingens – ændres til foreningen/foreningens
Desuden §4 Gammel formulering:

Afdelingen er medlem af Gadstrup Idrætsforening (GIF) og er herigennem medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF),
Danmarks Gymnastik Forbund (DGF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union.
Relationer til Roskilde Kommune varetages af RIU.)

Ny formulering: erstatter den tidligere per 1/7-2018:

Foreningen er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), GymDanmark,
Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union.
Relationer til Roskilde Kommune varetages af RIU.
I § 16 slettes: Formanden er medlem af GIF’s hovedbestyrelse
§ 44 (slettes))

(§ 44 Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til GIF’s hovedbestyrelse. Herefter træder GIF’s
vedtægter i kraft).

Klubben indmeldes per 1.7.2018 som selvstændig klub i GymDanmark (og DIF), DGI og RIU

Der er ingen bemærkninger til forslagene. Der træffes beslutning om at ændringerne vedtages
og klubben bliver således udmeldt af GIF og bliver en selvstændig klub.
5) Fremlæggelse af regnskab for 2017 (Troels)
Regnskabet fremlægges. Se vedlagte.
6) Fremlæggelse af budget for 2018 (Troels)
Regnskabet fremlægges. Se vedlagte.
7) Valg til bestyrelsen (vælges generelt for 3 år ad gangen. Bestyrelsen består af 6 personer)
På valg:
Troels Kemner
genopstiller (3 år)
Hans-Henrik
(udtræder – mangler 1 år af funktionstid)
Ikke på valg:
Thomas F
Jacob Hansen
Mette Just
Kitte Rhod Sander
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Suppleant.

Frank veje Jakobsen genopstiller.

Valg af revisor –

Dorthe Popp-Madsen genopstiller

valg
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valg
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2020
2020
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2019

(valgt
(valgt
(valgt
(valgt

på ordinær GF i 2017)
på ordinær GF i 2017)
på ordinær GF i 2016)
på ekstraordinær GF i 2016)

Pernille Lauridsen, mor til juniordreng, ønsker at stille op til bestyrelsen.
Er valgt i 1 årig position.
Troels Kemner er genvalgt til bestyrelsen i 3 årig position.
Frank Veje Jakobsen er genvalgt som suppleant.
Dorthe Popp-Madsen er genvalgt som revisor.
8) Indkomne forslag - Indkomne forslag fra medlemmer skal være indsendt til formanden
senest 7 dage før Generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag
9) Eventuelt.

Info: Mini Forbundsmesterskaberne i Roskilde – 14-15 april, 2018.
Der bliver brug for en del hænder. Mange af dem der plejer at hjælpe er i
Finland til NM, så der skal andre og flere hjælpere til.
Info: GymBattle – 3. November, 2018 – i Roskilde
Der er tilsagn fra klubber i Norge og Sverige, som gerne vil komme med nogle
seniorer. Det kan måske trække de danske seniorgymnaster til.
Info: Juniordrenge til Nordiske Mesterskaber 14-15 april, 2018 – i Finland
Vi har fået tilsagn om at arrangere følgende stævner i 2019:
Regionsmesterskaber Øst mikro/junior i januar
2. runde Forbundsmesterskaber – Mini i maj
Der drøftes hvordan man undgår snyd ved indgangen ved vores stævner.
Desuden drøftes hvordan man kan gøre det lettere for hjælpere at tilmelde sig
til vores arrangementer.
Fri debat: Opvisningen i Roskildehallen i weekenden.
Der tales om trænersituationen for næste år og de udfordringer der arbejdes
med nu.

Vi glæder os til at se så mange som muligt til Generalforsamlingen
Med venlig hilsen Bestyrelsen

