GENERALFORSAMLING
Referat fra generalforsamling i COMPANA® Gymnastikforening
onsdag den 6. november 2013 kl. 19
i Bygningen, Ved Anlæget 14, 7100 Vejle

P1. Valg af dirigent
Helle Friis valgtes, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

P2. Formandens beretning
2013 blev et år vi aldrig vil glemme i Compana.
I denne sommer havde vi den store sorg at måtte tage afsked med foreningens stifter og
fundament, Benedikte Eilby, som døde kun 42 år gammel efter kort tids alvorlig sygdom.
Men det er også et år, vi ser tilbage på med en vis glæde, fordi vi nu mærker effekten af vores
beslutning om at slå vore to foreninger sammen. Målet var primært at spare både kræfter og
udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde og derved være på forkant med en begyndende
tendens til negativ drejning i økomomien uden at skulle hæve kontingentet og uden at gå på
kompromis med vore kerneværdier, som bl.a. er uddannelse / efteruddannelse af vore instruktører
og vejledere.
Økonomien vil til stadighed kræve et stærkt fokus, men vi er tilfredse med det forgangne år, og det
vil Birte komme nærmere ind omkring i næste punkt.
Lokaler
Det har igen i år været en udfordring at få de lokaler, vi har behov for. Brugen af Englysthallen,
som sidste år var beskåret til 1 enkelt time, er nu et definitivt afsluttet kapitel, idet der bliver mere
og mere rift om tiderne i hallerne. Der ligger klart formulerede regler for, hvem der kan gøre brug af
dem og vi tilhører ikke den målgruppe, som kan få tildelt timer på de tidspunkter, vi kan bruge.
Det lykkedes os til gengæld at få 5 timer mere i gymnastiksale på tre kommunale skoler, hvilket
bl.a. gav plads til at fordele det store hold i Englystallen på 3 forskellige mindre hold.
Men det betyder i sagens natur en betydelig ekstraudgift på instruktørlønninger, som bliver en
udfordring i kommende års budget.
Brugen af de private skolers gymnastiksale, som vi skal betale for, har været en økonomisk
belastning de senere år, men det er nu lykkedes at aflaste den udgift lidt.
Det rolige hold, der var på Sct. Norberts Skole om tirsdagen, fik vi mulighed for med de nye
tildelinger at flytte til Damhavens Skole fra starten af sæsonen, mens holdet for brystopererede her
til november er rykket ind i et træningslokale i Kræftrådgivningen ved Vejle Sygehus og vi er frigjort
fra lejemålet på Sct. Norberts.
Seligmanns Skole er også en betalingsskole, men har til gengæld den største sal, vi nu råder over
og er den eneste, der kan rumme de 50 gymnaster, der er behov for, så den håber vi at kunne
beholde.
Sidste vinter var der nogle gange lidt problemer med kulde i salen, men vi er opmærksomme på
det og håber at kunne undgå problemet i kommende vinter.
Sommergymnastikken på Sct. Norberts Skole plejer overvejende at være et tilbud, som faste
gymnaster benytter sig af i forlængelse af vintersæsonen, men i år mødte vi ikke mindre end 8 helt
nye ansigter, som manglede gode træningsmuligheder hen over sommeren. Det var med til at
bekræfte os i, at det er et tilbud, vi skal gøre meget for at bevare.

Og det kan vi kun grundet samarbejde med private skoler, idet de kommunale ikke er tilgængelige
hen over skoleferien.
P.t. gør vi brug af Damhavens Skole 4 timer om ugen, Seligmanns Skole 2 timer, Englystskolen 3
timer, Andkær Skole 1 time og Kræftrådgivningen i Vejle 1 time.
Planerne for sommergymnastikken er 2 hold på Sct. Norberts Skole som sædvanlig.
Nyt i år
Vi har i år to nye tilbud, som begge er blevet taget pænt imod.
Et ryghold fra Vejle Kommune, som tidligere samarbejdede med Benedikte, er blevet lagt ind i
Compana Regi. Holdet havde i mange år fungeret som et ”lukket fyraftenshold” i Område Nord og
vi har valgt at beholde navnet ”Fyraftensholdet”
Det er ikke længere et lukket hold men primært et tilbud som mange, der kommer lige fra arbejde,
benytter sig af.
Et Super Aktivt Hold – som for år tilbage har været tilbudt i den tidligere Vejleafdeling, blev efterlyst
af gymnasterne og muligheden for at starte op igen gav sig i Børkop.
Antal gymnaster..
Sæsonen sluttede i dette forår på 265 gymnaster mod 272 året før.
Sommergymnastikken var i år benyttet af 58 gymnaster på to hold mod 60 sidste år.
Lige nu har vi 254 tilmeldte fordelt på vores 11 hold, hvor der sidste år samme tid var 249 på de 8
hold. Det er reelt et mindre fald.
Vi håber ikke, det har givet besvær for vore gymnaster, at vi har været nødsaget til at flytte lidt
rundt både geografisk og på ugedage og tider i år.
Ændringerne har til gengæld givet lidt mere fleksibilitet, som vi håber vil komme nogen til gode.
Musikudstyr.
Musikudstyret på skolerne kan være lidt af en udfordring at betjene, idet det er meget forskelligt og
ikke af nyere dato.
Ved årsskiftet indførtes på landsplan en omlægning af frekvenser i mobilnettet, hvilket betød, at
musikanlæggene på de enkelte skoler ikke længere kunne samarbejde med foreningens headset.
De var forældede, - på nær et enkelt, der kunne opdateres og det betød en uforudset udgift for os
på næsten 20.000, - kr.
Vi fik idèen til at søge fondsmidler ved forskellige fonde, hvilket var en ny udfordring for os og vi
kunne slet ikke få armene ned, da Tuborgfondet meldte tilbage, at de ville støtte os med 18.000, kr.
Den 1. okt. havde vi besøg af en repræsentant fra Fondet, som overrakte os en kæmpecheck på
beløbet og overværede et headset i brug på Andkær Skole.
Vi kvitterede med kaffe og lagkage lavet med deres logo.
Kurser
Sidste efterårs kursus for instruktører og vejledere var på Eilbygård hos Benedikte, hvor temaet var
grundelementet i vores gymnastik, S-formstræningen:
Hvorfor gør vi, som vi gør, - de nyeste erfaringer, - hvilke øvelser kan bruges til hvem, - alternative
øvelser ved særlige symptomer osv.
Det hele bygget op ud fra deltagernes specifikke behov.
Forårets kursus var en dag med speciel fokus på holdningskorrektion. Oplæg ved instruktør i
Mensendieck Jeanette Jensen og opfølgning ved Benedikte Eilby.

Instruktørerne har altid haft mulighed for ekstern supervision ude på deres hold hvert andet år og
det samme tilbud har vi nu fået mulighed for at give vejlederne.
Vejledningsdag for gymnaster:
I februar i år havde vi også en lørdag for gymnaster med ekstra vejledning i Companas
grundøvelser, hvor Benedikte var instruktør. Det foregik i Sognehuset i Gauerslund, hvor 18
gymnaster havde taget imod tilbuddet og bagefter gav udtryk for en meget inspirerende og lærerig
dag.
Personale og fremtiden:
Nu er det to år siden, vi valgte at slå vore to søsterforeninger sammen og jeg tror godt jeg tør sige,
at vi internt i foreningen er kommet hele og vist også styrkede igennem
sammenlægningsprocessen.
Vi er fortsat den samme gruppe på 29 piger fordelt på instruktører, vejledere, kursusudvalg og
bestyrelse til at få Compana til at fungere året rundt.
Instruktørerne er lønnede, mens vejlederne årligt modtager et symbolsk beløb, der ligger inden for
mulige rammer.
Jeg ved, at mange i forbindelse med Benediktes død følte en smule usikkerhed omkring
Companas fremtid, men vi står fast på vore ben igen og jeg kan sige, at målet med fremtiden er
uforandret. Companas grundprincipper kan og skal ikke fraviges men vi vil hele tiden have øje for
den fornyelse og modernisering, der måtte være nødvendig.
På Eilbygård fortsætter uddannelserne omkring den specielle rygtræning, så vi har stadig de
bedste muligheder, også for løbende efteruddannelse.
Solidariteten og sammenholdet i Compana kom meget til udtryk i dette forår, da Benedikte blev
ramt af sin alvorlige sygdom og der blev åbnet mulighed for, - i stedet for at sende blomster, - at
donere et beløb, som skulle være med til at give hende en særlig behandling på en klinik i Sverige.
Det var et tydeligt ønske fra alle instruktører og vejledere at være med til at støtte op om
Benediktes behandling. Vi kom frem til i bestyrelsen at alle kunne donere deres julegave, i alt kr.
7000, - hvortil foreningen lagde kr. 3000,-, så vi donerede et samlet beløb på kr. 10.000, - dertil.
Lad mig med det samme sige, at det ikke er normal praksis i vores forening og noget vi kun
undtagelsesvis valgte at gøre, fordi Benedikte var stifter af foreningen og løbende vores
uddannelsesleder og sparringspartner, men altid kun tog symbolsk eller slet ingen betaling for sit
arbejde for Compana.
Så når jeg med glæde og stolthed forsvarer den udgift, var det blot en ganske lille ”tilbagebetaling”
til Benedikte for alt det, hun til stadighed var for Compana. Som flere af jer sagde: ”Uden Benedikte
havde vi slet ikke haft Compana”.
Desværre nåede Benedikte ikke at komme til Sverige, men beløbet aflastede på anden vis hendes
sidste svære tid.
Tak
I løbet af sæsonen har der været en del mennesker, også uden for foreningen, som vi skylder stor
tak for uselvisk indsats.
Jeg må nævne Jørgen, som er gift med en af vore instruktører. Han har utrætteligt stillet op og
hjulpet med indkøb og alt det tekniske i forbindelse med at få de nye headset op at køre på de
forskellige skoler.
Også personale rundt på skolerne og kommunale medarbejdere har ydet langt ud over, hvad vi
kunne forvente i forbindelse med, at vi skulle have hele kabalen omkring lokaler til at gå op i år.
Det har været fantastisk at opleve og den opbakning til Compana er vi meget glade for.
Jeg har også lyst til at fremhæve det initiativ, som Pia for andet år i træk har taget ved at samle os
til et sommerarrangement. Pia laver maden og hver især betaler, så der er ingen udgifter for
foreningen. Da jeres indsats til daglig foregår i små teams ude på holdene er dette guld værd for
det sociale sammenhold, som igen har afsmittende virkning på samarbejdet på tværs.

Så stor tak til Pia og tak til I andre for opbakningen omkring det.
Tak for jeres gode og veloplagte gymnastik ude på holdene – det er en dejlig oplevelse at være
gæstegymnast hos jer ind imellem, - I er meget fleksible og fremviser en enorm ansvarsfølelse for
jeres gymnaster og Compana. Den store forskel I gør for mange menneskers livskvalitet uge efter
uge året rundt er en gevinst for den almene folkesundhed og noget I har grund til at være stolte af.
Også en stor tak til bestyrelsen, - de to nye, der blev skiftet ind sidste år, havde begge tidligere
deltaget i bestyrelsesarbejde i Compana og det har været rigtig dejligt og guld værd med de
særlige udfordringer, som dette år har budt på.
En meget stor styrke i Compana tror jeg netop er lysten og modet til at rokere i tide og påtage sig
forskellige ansvarsområder og også modet til at sige både til og fra i perioder. Det modvirker
udbrændthed og bevarer engagementet. Vi har ingen at undvære af.
Tak for dejligt samarbejde til jer alle - jeg ser frem til forhåbentlig endnu et år.
Og ikke mindst tak til alle vore trofaste gymnaster, som jo er det absolutte grundlag for at vi fortsat
kan tilbyde vores særlige rygtræning.
Børkop den 6. november 2013
Tove Lauritsen

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

P3. Kassererens beretning
Det reviderede regnskab udviste et overskud på 31.037,93 kr. mod et forventet underskud på
8.900 kr.
Fravigelsen skyldes flere forskellige faktorer: Større kontingentindtægter, lavere kursusudgifter,
lavere udgifter til gymnastiktøj p.g.a. et hensat beløb fra sidste år, lavere udgifter til vejledere p.g.a.
ændring i regnskabsprincipper samt højere udgifter til gaver og blomster p.g.a. Benediktes sygdom
og død.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for næste regnskabsår skønnes at give et mindre underskud på 2.400 kr., hvilket
blev godkendt.

P4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag indkommet.
P5. Valg af bestyrelse
Nuværende bestyrelse:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:

Tove Lauritsen
Birte Rod Hansen
Vera Phillip
Gurli Poulsen
Mai-Britt Dreier Jensen

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

Alle blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
P6. Valg af revisor
Nuværende revisor:
Helle Friis
Helle Friis blev genvalgt.
P7. Valg af revisorsuppleant
Nuværende:

Ingen

modtager genvalg

Linda Kristensen blev valgt som revisorsuppleant.
Alle valg gælder for et år ad gangen.
P8. Evt.
Der blev udtalt en stor tak til Tove for det store og dygtige arbejde, hun udfører for Compana.
Referent: Vera Phillip

