Roskilde TeamGym Generalforsamling på Zoom.
Mandag den 15/3 2021 kl 18.00 – 20.00
Dagsorden
1) Valg af dirigent – Thomas Frandsen blev valgt som dirigent
2) Valg af referent – Christina Brygmann blev valgt som referent
3) Bestyrelsens beretning / Formandens beretning (Mette Just) Beretningen blev gennemgået i
hovedpunkter og bliver efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside sammen med referat fra
Generalforsamlingen.
4) Forslag fra Bestyrelsen: Vedtægtsændringer – Forslag blev gennmgået og godkendt og vedtæger i ny
udgave bliver lagt på foreningens hjemmeside.
5) Fremlæggelse af regnskab for 2020 (Troels Kemner) Regnskab blev gennemgået og godkendt
6) Fremlæggelse af budget for 2021 (Troels Kemner) Budget blev gennemgået og godkendt
7) Valg til bestyrelsen (vælges generelt for 3 år ad gangen. Bestyrelsen består af 6 personer samt 1
suppleant. Bestyrelsen har ikke modtaget opstilling fra andre og ingen nye kandidater blev præsenteret på
generalforsamlingen. Bestyrelsen anbefaler genvalg så erfaringer og viden fra nuværende bestyrelse kan
bruges i det videre arbejde.
På valg:
Troels Kemner
Frank Veje
Didier Oppenhagen

genopstiller – Blev genvalgt
genopstiller – Blev genvalgt
genopstiller (suppleant) – Blev genvalgt

Ikke på valg:
Mette Just
Christina Brygmann
Gitte Eiring Johansen
Christian Harck

på valg i 2022 (valgt på ordinær GF i 2019)
på valg i 2023 (valgt på ordinær GF i 2020)
på valg i 2023 (valgt på ordinær GF i 2020)
på valg i 2022 (valgt på ordinær GF i 2020 – med 2 års restperiode)

Valg af revisor

Dorthe Popp-Madsen genopstiller – Blev genvalgt

8) Indkomne forslag - Indkomne forslag fra medlemmer skal være indsendt til formanden senest 7 dage før
Generalforsamlingen. Det var ikke indkommet forslag fra medlemmer.
9) Eventuelt.
Info: Mulige konkurrencer i efteråret 2021 – Udkast fra GymDanmark, men ingen beslutning eller endelig
udmelding omkring det endnu.
Info: Gallashow – sæsonafslutning søndag d. 20 juni 2021. Bestyrelsen håber der kan afholdes fælles
Gallashow i Roskilde Kongrescenter d. 20 juni og informerer ud. Lempelser i nuværende restriktioner vil
være nødvendige for at arrangementet kan gennemføres.
Jack Mechlenborg spurgte til mulig månedlig betaling af kontingent – blev umiddelbart afvist som en
mulighed, da det vil kræve endnu større arbejdsindsats fra kasseren og usikkerhed om hvor mange trænere
vi har brug for på holdene. Gymnaster kan få afdragsordninger, såfremt de henvender sig hos kasseren.

Roskilde TeamGym er blevet udvalgt som Lokalprioriteret idrætsgren i Roskilde Kommune. Frank Veje
fortalte om hvad udvælgelsen vil betyde for RTG, bl.a. følger der 30.000,- med pr. år som skal bruges
primært på talentudvikling og gerne uddannelse af minimum 1 Diplomtræner. Max Andersen er klubbens
repræsentant.
Vi glæder os til at se så mange som muligt til Generalforsamlingen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Roskilde TeamGym

