Roskilde TeamGym Generalforsamling:
Kildegårdens Café på Kildegårdens område
Hvis DK stadig er lukket ned bliver generalforsamlingen afholdt på Zoom og der vil blive
indsendt indkaldelse til Zoom møde via e-mail.
Mandag den 27/4 2020 kl 18.00 – 21.00

Dagsorden
Generalforsamling blev grundet Coronavirus afholdt som Zoom møde.
1) Valg af dirigent Bo Callesen blev valgt og generalforsamlingen godkendt
2) Valg af referent Mette Just blev valgt
3) Bestyrelsens beretning
Formandens beretning (Thomas F)
Beretning er vedhæftet referatet
4) Forslag fra Bestyrelsen: ingen aktuelle forslag Ingen indkomne forslag
5) Fremlæggelse af regnskab for 2019 (Troels) Regnskab for 2019 blev godkendt med flertal.
Regnskab er vedhæftet den oprindelige dagsorden
6) Fremlæggelse af budget for 2020(Troels) Budget for 2019 blev godkendt med flertal.
Budget er vedhæftet den oprindelige dagsorden.
7) Valg til bestyrelsen (vælges generelt for 3 år ad gangen. Bestyrelsen består af 6 personer)
På valg:
Thomas Frandsen
Kitte Rhod Sander
Jacob Hansen

Ikke på valg:
Mette Just
Frank Veje Jakobsen
Troels Kemner
Suppleant.

genopstiller ikke (Gitte Eiring Johansen opstiller til
posten) (3 år) Gitte blev valgt for ny 3 årig periode.
udtræder (Christian Harck opstiller til
posten)(mangler 2 års funktionstid) Christian blev
valgt for resterende 2 årig periode
genopstiller ikke (Christina Brygmann opstiller til
posten)(3 år) Christina blev valgt for ny 3 årig
periode.
på valg i 2022 (valgt på ordinær GF i 2019)
på valg i 2021 (valgt på ordinær GF i 2019 for 2 år)
på valg i 2021 (valgt på ordinær GF i 2018)
Louise Sarfelt Antonsen – udtræder. Didier
Oppenhagen opstiller til posten.
Didier blev valgt

Den nye bestyrelse konstituerer sig på et nyt møde d. 4 maj.
Valg af revisor –

Dorthe Popp-Madsen genopstiller – Dorthe blev valgt

8) Indkomne forslag - Indkomne forslag fra medlemmer skal være indsendt til formanden
senest 7 dage før Generalforsamlingen. Ingen indkomne forslag
9) Eventuelt.

Info: Trænerstatus for resten af sæsonen og for næste sæson.
Bo Callesen informerede. Trænerkabalen for den kommende sæson 2020/21
er næsten på plads for alle hold. Forventes endelig på plads ultimo maj.
Info om stævner:
Mini Danmarksserie og Talentrække i Roskilde – 9-10 maj, 2020.
Aflyst pga. Coronavirus

Info: GymBattle – 7. November, 2020 – i Roskilde
Forventes gennemført. Fremover vil det blive i samarbejde med Sorø
Gymnastikefterskole. Vil ligeledes lette os mht. redskaber til arrangementet.
Info: Roskilde GymShow Lørdag d 20 juni Aflyst pga. Coronavirus
Info: Gallashow- sæsonafslutning: Søndag den 14. juni
Ikke aflyst, håber stadig på at Galla kan gennemføres.
Ligeledes håber vi på, at der bliver mulighed for at kunne mødes og træne inden afslutning
af denne sæson.

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

