Dato: Onsdag den 6. november

2019 kl. 19.

Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14, 7100 Vejle

Valg af dirigent
Helle Friis blev valgt

Medlemmer

i en forening er "foreningen".

bestyrelsesmedlem.

Man kan være gymnast, vejleder, instruktør eller

Foreningen er vores i fællesskab, vi har blot nogle forskellige roller i dette

fællesskab.

Vi har 143 medlemmer,

som fordeler sig 6 hold:

2 hold på Kirstine Seligmanns Skole mandag aften.
1 hold i Andkær tirsdag aften
2 hold på Englystskolen mandag aften
1 hold i Markant i Børkop torsdag formiddag.
Igen til foråret oprettes sommergymnastik

i Mølholm Hallen.

6 hold med gymnaster kan ikke uge efter uge gå til gymnastik uden dygtige og engagerede
instruktører

og vejledere.

Tak til Helle Friis, Else Tranekær, Anette Nielsen, Charlotte Errendal, Hanne Frederiksen, Anette
Buhlog Birgit Aagaard for jeres professionelle og dygtige ledelse af jeres gymnastikhold.
Tak til Kirsten Valentiner-Brandt,

Susanne Knoop, Dorte Asmussen, Marlene Graversen og

Marianne Agerskov for kyndig vejledning og hjælp til gymnaster, så alle kan få mest muligt ud af
træningen.
143 medlemmer 7 instruktører

og 5 vejledere fordelt på 6 hold. Det er en forening, som har brug

for en bestyrelse til at trække i de helt overordnede tråde.

På generalforsamlingen

i 2018 blev der valgt en hel ny bestyrelse. Den

afgående bestyrelse blev indbudt til at være et seniorudvalg, som den nye bestyrelse måtte
trække på. Tak til Tove, Vera, Gurli og Birte for at stå stand by. Trods et seniorudvalg at trække på,
har bestyrelsen manglet historik og nogen at spørge, når den sad mit midt i arbejdet. Dertil kom,
at de nye bestyrelsesmedlemmer

ikke kendte hinanden på forhånd. At skabe et godt samarbejde

og arbejdsklima kommer ikke blot, fordi man får en fælles opgave, det skabes over tid.

1. At få planlagt sommergymnastik

2019 og en vintersæson 19/20.

2. Fokus uddannelse af instruktører

og vejledere.

Der er vigtig med løbende uddannelse for instruktører
vejlederne kan bevare gnisten i foreningsarbejdet

og vejledere, for at instruktørerne

og

og få ny inspiration.

Den 2. november 2019 blev der afholdt kursusdag med Søren Menscher om bl.a. Scheuermann og
Skoliose (skæv ryg). Tak til Anette Nielsen, Connie Lissner Tougaard, Hanne Hardam og Tove
Lauritsen for at have planlagt og gennemført

denne kursusdag.

Bestyrelsen har også fokus på uddannelse af nye vejledere og instruktører.
afhænger af, om der kan uddannes tilstrækkeligt

Foreningens fremtid

med vejledere og instruktører.

På nuværende

tidspunkt er en vejleder under oplæring.
For at skabe et godt samarbejde mellem bestyrelse, instruktør og vejleder er det vigtig at lære
hinanden at kende. Derfor har det altid i foreningen være prioriteret,
julefrokost.

Denne tradition

instruktørerne

vil fortsætte.

at man mødes til en

På samme måde mødes bestyrelsen med vejlederne og

til arbejdsmøder. Vi havde det første møde den 3. april 2019.

Tak til Connie, Lotte, Helen, Hanne Hardam og Elisabeth for, at I ligesom jeg, turde træde ind i en
bestyrelse, hvor alle var nye, og ingen vidste mere end andre. Og tak for, at I alle har valgt at lade
jer genopstille, så vi kan fortsætte

det arbejde, vi lige har fået gang i.

Kassererens beretning
Kassere Helen Eriksen gennemgik årsregnskabet 01.09.18-31.08.19
01.09.19-31.08.20.
Årsregnskab og budget blev godkendt.
Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.

og budgetforslag for året

Valg til bestyrelse
Alle bestyrelsesmedlemmer

ønsker genvalg.

Bestyrelsen består fortsat af Lene Landberg, Connie Lissner Tougaard, Helen Eriksen, Hanne
Hardam og Lotte Tranetoft.
Bestyrelsen konstituerer

sig på bestyrelsesmøde den 15.01.20.

Valg af suppleant
Suppleant Elisabeth Giversen ønsker genvalg.
Valg af revisor
Karen Sørensen modtager genvalg.
Valg af revisorsuppleant
Helle Friis modtager genvalg.
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