
 
Referat fra 

GENERALFORSAMLING     
 
 

i COMPANA® Gymnastikforening  
 

 
onsdag den 1. november 2017 kl. 19.00  

 
i Bygningen, Ved Anlæget 14, 7100 Vejle  
 
 
Til stede var 18 personer, heraf 4 fra bestyrelsen, 7 fra instruktørstaben og 7 gymnaster. 
 
 
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter: 

 

 Valg af dirigent 
Helle Friis blev valgt. 
 

 Formandens beretning. 
Godkendt. 

 

Formandens beretning 

 Markeringen af vores 20 års fødselsdag 

Som vi bebudede på sidste års generalforsamling, skulle Companas 20 års fødselsdag her 

i 2017 ikke gå ubemærket hen, og den er også hen over året blevet fejret / markeret på 

forskellig vis.  

I foråret holdt vi en fest på Hotel Munkebjerg for alle nuværende frivillige samt lidt tidligere 

frivillige, som havde ydet en mangeårig stor indsats for foreningen. Vi var 25 deltagere og 

havde en forrygende aften, som vi sent vil glemme. 

I september havde vi inviteret alle nuværende gymnaster til gratis foredrag med Karen-

Marie Lillelund: ”Humor som redskab i hverdagen.”Vi havde forstillet os at ca.100 ville tage 

imod tilbuddet og så skulle de resterende billetter sælges til gæster udefra. Kun 50 

gymnaster foruden instruktører og vejledere tog imod tilbud om en gratis billet, men de 

resterende 125 fik vi solgt og måtte endda afvise nogen. 

Karen-Marie leverede et fantastisk morsomt foredrag med en del stof til eftertanke. 

Bagefter bød vi på kaffe-/kagebord og der er efterfølgende kommet flere tilkendegivelser 

på en dejlig aften både fra gymnaster og gæster udefra. 

Flere gymnaster har ligeledes ytret ønske om, at vi skulle tage den tidligere tradition med 

foredrag hvert år op igen, men vi har ingen aktuelle planer i den retning. 

Et andet tilbud var til nye gymnaster, som vi tilbød 4 gratis prøvetimer på sommerholdet i 

Mølholmhallen og det var også populært..  



Og sidst, men ikke mindst, havde Helle, som var med til at starte Compana op for 20 år 

siden, i samarbejde med en journalist lavet en pressemeddelelse for bl.a.at fortælle, 

hvordan det hele startede.  

Resultatet kunne man se i VAF og i Trekantens Folkeblad omkring sæsonstart først i 

september, og også mange, der ikke tidligere kendte vores forening, bemærkede den. 

Det blev et rigtig dejligt fødselsdagsår, som nu er ved at løbe ud, men her og nu er det 

hverdagen og den virkelighed, vi har at gøre med ude på holdene, det skal handle om. 

 

Vintersæsonen 

Der er igen i år en lille tilbagegang i tilmeldingen til vores hovedsæson. Dog kun godt 20 i 

forhold til sidste år ved samme tid, så set i lyset af, at vi har været nødsaget til at 

nedlægge 3 ud af de 9 sædvanlige hold, er det lidt positivt. 

Nedlægningen skyldes primært, at det ikke har været muligt at dække ind med instruktører 

og vejledere på de oprindelige hold uden at spænde buen så hårdt, at vi vil være alt for 

sårbare. 

Vi valgte allerede i den tidlige planlægningsfase i samråd med instruktørerne at lukke helt 

ned for begge hold på Damhaven om mandagen og udnytte pladsen i de større lokaler på 

Seligmanns, som vi i forvejen betaler for. Holdene på begge skoler var blevet mindre de 

sidste par år og I praksis betød det, at der på Seligmanns var plads til alle gymnaster fra 

både Else og Helles hold. Samtidig kunne vi imødekomme ønske fra instruktørerne om lidt 

aflastning ved at lade dem dele sæsonen. 

Birgit var også planlagt i teamet, men er desværre ramt af en dårlig skulder, som kræver 

total ro, så de to andre dækker ind. 

Susanne og Kirsten er faste vejledere, mens Marlene flekser efter behov mellem 

Seligmanns og Englyst. 

Eftermiddagsholdet på Damhaven om tirsdagen har vi ikke kunnet tilbyde i år grundet 

manglende instruktør. Hvordan det kommer til at se ud fremover, ved vi endnu ikke. 

I Børkop har vi stadig de to hold mandag aften, - Roligt med skiftende instruktør, Charlotte 

og Anette N.  

Her var Birgit også planlagt som en del af teamet, og også her får vi dækket ind.  

Dorte A. er holdets faste vejleder.  

På det aktive hold er Hanne fast instruktør og Merete og Marlene deler vejlederopgaven  

Tirsdag aften i Andkær er Anette B. stadig instruktør og Charlotte vejleder, men da vi 

efterhånden bruger Charlotte så meget i Børkop, har vi også knyttet Karen til holdet, så 

hun deler opgaven med Charlotte. 

Vores prøveballon fra sidste år, det lille formiddagshold i Markant i Børkop lever stadig 

trods Birgits udfordringer med skulderen. Vi har også her fundet en løsning, som indtil 

videre fungerer.  

Birgit er ansvarlig for fagligheden omkring gymnastikken og er til stede ved 

undervisningen, mens det p.t. er undertegnede, der fungerer som instruktør.  

Birgit kan til gengæld yde personlig vejledning til gymnasterne ved behov.  



Dette er kommet i stand i samråd med gymnasterne, som naturligvis har fået forelagt 

alternative tilbud, men ingen har ønsket at benytte sig af mulighederne.  

 

Sommergymnastikken  

Sommergymnastikken, der i brochuren er planlagt i Mølhomhallen med start midt i april, 

har vi valgt at skubbe lidt foran os, da det også her er Birgit, der er planlagt instruktør.  

Vi ser til den tid, om der åbner sig en mulighed for at gennemføre sæsonen.  

Som nævnt indledningsvis var vores tilbud om de gratis prøvetimer på sommerholdet i år 

en pæn succes. Der kom 21 for at prøve og 11 meldte sig til holdet og flere navne går igen 

her på vinterholdene. 

 

Antal gymnaster 

Som nævnt har vi lige nu en tilbagegang på 22 gymnaster i vintersæson i forhold til sidste 

år. 

Sidste sæson på denne tid 178 gymnaster 

Indeværende sæson nu 156 gymnaster 

Sidste sommer 33 gymnaster 

Denne sommer 38 betalende gymnaster. 

De fleste gymnaster er stadig gamle kendinge, men også en del frafald samt nye 

medlemmer. 

 

Personale - / ændringer  

Som altid er personalet vores vigtigste ressource. De forskellige nye tiltag er foretaget for 

at passe bedst muligt på alle. Deleholdene er en måde at aflaste både fysisk og psykisk, 

da det gør det nemmere at dække ind med instruktør, hvis der opstår en uventet situation.  

Vi har ikke fået nyt personale de sidste par år, men er desværre ramt af en del frafald.  

Sabine og Inger, som havde orlov i sidste sæson, fandt ikke mulighed for at komme tilbage 

og genoptage Super Aktivt hold i Børkop, så det kommer ikke tilbage..  

Jane er fra at være mangeårig fast instruktør nu afløser i akutsituationer, da hun er 

påbegyndt en videreuddannelse, der ikke kan forenes med fast job som instruktør.  

Tina er også i gang med uddannelse uforenelig med Companajob pt.  

Gitte kan ikke være knyttet fast til et hold grundet uforudsigelig arbejdstid, men står som 

afløser.  

Pia har valgt at træde helt ud af Compana.  

Dorte N. har ønsket orlov i denne sæson..  

Til gengæld er Anette N.,i år en fast del af teamet omkring deleholdet på Englyst. 

 



Lokaler  

Der er ikke lokaleændringer i denne sæson ud over at Damhaven står stille 

De seneste år har vi jo arbejdet på muligheden for at finde et billigere lokale end salen på 

Seligmanns, hvor vi stadig betaler 700,- kr. pr. aften, men vi har nu droppet tanken. 

Ved at udnytte salen, som vi gør det nu, giver det bedre mening økonomisk og vi finder 

ikke bedre lokale/faciliteter eller beliggenhed.  

 

Kursus  

I indeværende år har vi ikke kunnet afse tid og overskud til at afholde den årlige 

kursusdag. 

Til gengæld har vi hen over hele året haft et spirende samarbejde i gang med 10-12 

senetensbehandlere fra hele landet, - alle uddannede på Eilbygaard hos Benedikte. 

Vi har nu sammen med dem planlagt en fælles inspirationsdag 27. januar 2018. Den håber 

vi vil munde ud i muligheden for vores fælles ønske om videre samarbejde.  

Dels for at udvikle gymnastikken samtidig med at fagligheden fastholdes og dels med håb 

om ad den vej at få mulighed for igen at få uddannet nye instruktører, som vi har meget 

brug for på sigt. 

Det er derfor et tiltag, vi vil satse meget på at få et frugtbart fremtidigt samarbejde ud af. 

  

Musikudstyret  

Efter flere års vedvarende udfordringer, valgte vi i foråret at investere i et transportabelt 

anlæg til fast brug på Englystskolen og i Mølholmhallen om sommeren.  

Vores største udfordring bunder i, at vi har behov for at tilkoble headset, men det holder vi 

fast i, så vidt det overhovedet er muligt. Dels for at skåne instruktørernes stemmer, dels 

fordi vores gymnastik mister lidt af sin mening, hvis man ikke kan høre instruktørens 

informationer, der er afgørende for at få det optimale udbytte af vores gymnastik.  

Vi har stadig udfordringer, og det vil aldrig helt kunne undgås, når vi betjener os af 

moderne elektronik og dermed er afhængige af at netværket omkring os fungerer optimalt 

på dagen, men fordelene vejer mest. 

Vi har i denne sæson haft eksperter fra Mølholm Radio inde over og har fået forskellige 

”redskaber” til at reducere de udfordringer, der uundgåeligt dukker op ind imellem. 

Med deres hjælp er der også fundet frem til, at de vedvarende kvaler med headsettet i 

Andkær skyldes højttalernes for lave placering, som får lyden til at køre i ring. Det arbejder 

vi nu sammen med skolen på at få løst. 

Økonomi  

Vi kan stadig glæde os over en god økonomi. 

Det vil Birte give os indblik i, når hun om lidt fremlægger regnskabet. 



Fremtiden 

Fremtiden på den lange bane vil jeg i sagens natur afholde mig fra at spå om. 

Men en helt konkret opgave på den kortere bane er at finde nogen blandt vores 

gymnaster, der kunne tænke sig at overtage bestyrelsesposterne efter os, da vi, som 

bebudet de seneste år, går af som samlet bestyrelse til næste generalforsamling, 

november 2018. 

Vi har en repræsentant fra DGI til at rådføre os med ved behov igennem processen. Vi har 

foreløbig haft et møde med ham og fået lidt konkrete forslag til, hvordan vi griber forløbet 

an. På den baggrund er vi begyndt at udarbejde en bruttoliste med navne på nogen, vi 

kunne få brug for at rette henvendelse til.  

Vores tanke er at indbyde interesserede til at overvære nogen af vores møder i det 

kommende år for at få en fornemmelse af, hvad arbejdet består i, før man evt. takker ja. 

Ligeledes påtænker vi hver især at tilbyde os som støtteperson det første år til vores 

efterfølger på den enkelte post. 

Vi ser frem til at få en snak med nogen af jer om ovenstående, så vi kan få et nyt team kørt 

i stilling i god tid.  

 

Tak for året der gik  

Det er dejligt endnu en gang at kunne sige stor tak til jer alle for et dejligt og også lidt 

anderledes og mere komprimeret Companaår med de ekstraordinære tiltag / oplevelser, vi 

har været fælles om her i fødselsdagsåret.  

De sociale sider af vores Companaliv med fælles oplevelser kan ikke vurderes for højt, for 

de er i høj grad med til at bære meget igennem i hverdagen.  

Tak til jer ude på holdene for jeres store ansvarsfølelse for at få det hele til at hænge 

sammen og jeres selvfølgelige indstilling til at hjælpe og støtte hinanden i alle 

sammenhænge. 

En særlig tak til mine tre kolleger i bestyrelsen.  

I ved om nogen, efter dette ekstra travle år, hvor meget der kan udrettes med et godt og 

tæt samarbejde.  

Tak for hjælp til revision af regnskab og hvad I hver især påtager jer i løbet af året udover 

at varetage gymnastikken. 

Der har været rigtig meget fokus på frivillighed og dens betydning i de seneste år, og det 

efterlader hos mig ingen tvivl om den vigtige forskel I alle er med til at gøre ved at yde 

frivilligt arbejde i Compana 

Tak til alle vores gymnaster for at have valgt at være en del af netop vores forening. 

---------------- 

Som det fremgår af dagsordenen, modtager hele bestyrelsen genvalg, hvis forsamlingen 

ønsker det. 

I så fald bliver det som nævnt vores sidste runde som siddende bestyrelse.  



Det er ufravigeligt tiden, hvor nye og måske lidt yngre kræfter må træde til.  

Børkop den 1. november 2017 

Tove Lauritsen 

 

 Kassererens beretning  
Årsregnskab 2016-17 samt budget for 2017-18 blev godkendt. 
 
Årsregnskabet udviste et underskud på 76.995,05 kr., som dog er 
mindre end budgetteret. Underskuddet skyldes primært forskellige 
aktiviteter i fødselsdagsåret, men også en nedgang i antallet af 
gymnaster. 
 
Budgettet er sat til et underskud på 38.333 kr., som primært skyldes 
faldende medlemstal. 
 
 

 Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen forslag. 
 

 Valg af bestyrelse 
Genvalg på alle poster.  
Bestyrelsen består herefter af Tove Lauritsen, Birte Rod Hansen, Gurli 
Poulsen og Vera Phillip. 
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 
 

 Valg af revisor 
Genvalg af Helle Friis 
 

 Valg af revisorsuppleant 
Genvalg af Linda Kristensen 
 

 Eventuelt 
Der blev udtrykt en tak fra bestyrelsen til formanden for sit usædvanligt 
store arbejde for Compana. 
Der blev udtrykt en tak fra deltagerne for Companas 20 års 
fødselsdagsfest på Hotel Munkebjerg. 
 
Forsamlingen drøftede det faktum, at den samlede bestyrelse har meldt 
sin afgang til næste generalforsamling.  

 
. 
 


