GENERALFORSAMLING
Referat fra generalforsamling i COMPANA® Gymnastikforening
onsdag den 5. november 2014 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
Så er det igen tid til at se tilbage på året der gik i Compana.
2014 blev et år, hvor vi i bestyrelsen havde overskud til at se lidt længere frem og tage imod et
tilbud fra Vejle Kommune om en kursusrække hen over vinter og forår, ganske gratis:
”Strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige ”
Vores største udfordring i de kommende år vil være at få gennemført et godt og fornuftigt
generationsskifte i bestyrelsen og ligeledes at være på forkant med uddannelse af instruktører og
vejledere, så der hele tiden er uddannet personale til at varetage undervisningen.
Vi håber i bestyrelsen at få muligheden for at fortsætte nogle år endnu, men rettidig omhu må være
på sin plads her. Birte, Vera og jeg selv fulgte kursusrækken hen over foråret og det var rigtig
spændende at komme på skolebænken igen. Dels mødte vi mange nye mennesker, der lige som
os brænder for deres forening og dels fik vi en del konkrete værktøjer, som vi kunne gå hjem og
dele med Gurli og Mai-Britt og få taget i brug.
Og ikke mindst var det en god følelse at konstatere at vi på flere områder var på forkant i brugen af
redskaber, der gør vores arbejde i bestyrelsen både sjovere og mere overskueligt.
Her tænker jeg f.eks. vores brug af Klubmodul.
Klubmodul er indrettet med alle de arbejdsredskaber, vi har brug for og dem får vi efterhånden
udnyttet optimalt.
Vi har arkiverne, dels et for instruktører/vejledere, hvor alle oplysninger fra bestyrelsen,
kursusmateriale m.m. kan findes. Dels et for bestyrelsen, hvor vi lægger alle vore uundværlige
daglige redskaber/skabeloner ind i årstalsorden hen ad vejen. Langt det meste kan genbruges
opdateret år efter år. Det har lettet vores arbejde betydeligt og gør det nemt for andre at tage over.
En udarbejdet årskalender betyder, at man ikke behøver at gå at huske på eller være bange for at
glemme noget.
På denne måde bliver arkiverne også en slags ”Companahistorie” som kan følges helt tilbage til
2003.
Noget vi ikke havde været bevidste nok om var, på vores hjemmeside at få fortalt lidt mere om,
hvem vi er og hvad vi står for som forening.
Helt konkret er det mundet ud i, at vi har fået formuleret vores mission, vision og værdier på skrift
og de kan ses under et direkte link forrest på hjemmesiden.
Ligeledes i oprettelse af en ”knap” forrest på hjemmesiden, som vi har kaldt ”Vil du være en del af
fællesskabet i Compana”.
Vi håber meget at de nye tiltag vil give både vore gymnaster og andre, der besøger vores
hjemmeside, lyst til at lære Compana nærmere at kende.

Økonomi
Vores økonomi er stabil og fornuftig og det vil Birte redegøre for i næste punkt.
Holdene / antal gymnaster

Vi har desværre i år været nødsaget til at nedlægge to hold. Et roligt hold på Damhaven fra 17-18
om tirsdagen havde for få deltagere og trods stor indsats fra alle sider incl. de gymnaster, der gik
på holdet, lykkedes det ikke at få flere deltagere. Det var tilsyneladende ikke et attraktivt tidspunkt
på dagen.
Og det særlige hold for brystopererede måtte vi desværre også vælge at nedlægge. Gitte som var
initiativtager og instruktør fra 2008, hvor det blev oprettet, har valgt at stoppe for at passe på sig
selv og har p.t. orlov. Gittes to vejledere Kirsten og Bodil havde også brug for et års orlov. Vi har
ikke mulighed for at tilbyde ny besætning, som tingene ser ud lige nu, men vi har sammen med
gymnasterne på holdet fundet en løsning, hvor de kunne forblive samlet som hold, og det er på
Elses rolige hold på Damhaven om mandagen. En overvejende del af holdet gør brug af den
mulighed.
Hvad fremtiden bringer har vi ikke svar på for nuværende.
Lokalerne på Vejleskolerne er heldigvis generelt en smule større end gymnastiksalene i Børkop og
Andkær, så vi mangler ikke samlet plads til det antal gymnaster, der gerne vil benytte vores
gymnastik, men vi har været i den positive situation at mangle plads til flere gymnaster på
Englystskolen i Børkop i år. Enkelte har valgt at tage turen frem og tilbage til Vejle og efter
efterårsferien fik vi reguleret, så de der havde valgt at melde sig til ventelisterne, kom på hold.
Yderligere to har siden da tilmeldt sig ventelisterne i Børkop.
Der er også stadig flere mundtligt interesserede, som vi ikke har haft mulighed for at tilgodese.
Især det nye tiltag fra sidste år, Sabines super aktive hold kl. 20 i Børkop har haft kraftig
vokseværk.
En umiddelbar løsning kan vi ikke se, for selv om vi kunne få gymnastiksalen fra 21-22 i
forlængelse af de tre timer, vi har i forvejen, skal der jo også instruktør og vejleder til og dem har vi
ikke. Tidspunktet 21-22 er nok heller ikke attraktivt for nogen af parterne.
Antallet af aktive gymnaster er nøjagtig det samme som sidste år ved denne tid, - 256 tilmeldte
men kun fordelt på ni hold i denne sæson og der kommer stadig tilmeldinger.
Sommerholdene havde i år tilsammen 10 færre gymnaster en året før, dvs 46 mod 56.
Vores tilbud på sommergymnastik vil fra næste sommer ændres lidt, så alle frivillige får mulighed
for tiltrængt sommerferie. Det betyder i praksis, at vi kun fortsætter hen til skolernes sommerferie,
hvilket giver 7 ugers gymnastik imod 11 tidligere.
Det kommer fremover til at foregå på Damhavens Skole, hvor lokalet er større end på Sct.
Norberts og vil kunne rumme begge hold samlet. Altså kun èt samlet hold fremover.
Denne beslutning er truffet på baggrund af en rundspørge blandt instruktører og vejledere
vedrørende behov for et lille pusterum hen over sommeren for at få ladet op til en ny lang
vintersæson.
Sommergymnastikken har tillige altid været forbundet med dårlig økonomi grundet nødvendig brug
af betalingsskole. Med denne løsning har vi prøvet at tilgodese alle.

Lokaler
Sidste års udfordring med at stå og mangle lokaler i 11. time, da vi ikke fik bevilget hallen i Børkop,
slap vi helt for i år. Som jeg nævnte sidste år, er vi ikke målgruppen til at komme i betragtning til
hallerne rundt omkring, så det kapitel i vores historie ser ud til at være slut.
Vi fik til gengæld tildelt de kommunale gymnastiksale vi havde søgt og vi har også fået reduceret
brugen af betalingslokaler, som har været et af vore mål.
Vi betaler nu kun for lokaler på Seligmanns, 700,- pr. aften.
Musikudstyret i Andkær driller stadig og vi er på vej til at investere lidt i det igen i år.

Kurser / uddannelse
Vi har altid haft to kurser i hver sæson, en halv dag før jul og en hel dag efter jul.
Sidste efterår havde vi besøg af en falckredder, Anders, som gav os et spændende og levende
foredrag om det arbejde og de udfordringer, de møder. Undervejs blev vi lidt kloge på bl.a. hvordan
vi skal agere, hvis en gymnast bliver dårlig undervejs eller vi får brug for en hjertestarter.
I januar havde vi om formiddagen fokus på de pædagogiske indgange til undervisningen.
Sygeplejerske og senetensbehandler Mette Stie kom med et inspirerende oplæg til forskellige

vinkler at angribe pædagogikken fra. Derefter gruppearbejde med konkrete opgaver og eksempler
fra hverdagen.
Om eftermiddagen sørgede Else for at alle fik sved på panden med aktiv og veloplagt undervisning
i bl.a. venepumpeøvelser og brug af bolde som supplement til vores daglige
gymnastik.
Som noget nyt prøvede vi i år på vores fællesmøde lige før sæsonstart at lave lidt brusch up på
kursusdagen i januar og det gav en god anledning for at inspirere hinanden holdene imellem.
Vi bestræber os fortsat på at tilbyde supervision til både instruktører og vejledere hvert andet år
ude på holdene.
Lige nu er muligheden for at få uddannet nye instruktører på Eilbygaard ikke til stede, men det har
heldigvis ikke været aktuelt for os i dette år. Da vi har tiltro til at muligheden vender tilbage, har vi
ikke arbejdet konkret med andre muligheder.

Personale og fremtiden:
Som jeg nævnte indledningsvis skal vi inden for en nærmere årrække tænke generationsskifte i
Compana, først og fremmest i bestyrelsen.
Vi er forsat en meget fast stab af frivillige, som har været med i årevis men det må som sagt ikke
blive en sovepude. I foråret gik Anna og Wanda på ”pension” efter et solidt arbejde på flere poster i
foreningen siden starten i 1998, - Mai-Britt har valgt ikke at stille op til bestyrelsesarbejde efter flere
års indsats og vi har som nævnt 3 på orlov.
Vores mål er så vidt muligt hele tiden at have nogen i en såkaldt ”personalebank”, så vi ikke er for
sårbare på undervisningssiden i akutsituationer f.eks. ved sygdom. Vi arbejder lige nu på at finde
nye som kunne have lyst at blive uddannet som vejleder og dermed blive en del af
frivillighedsgruppen.
I forhold til bestyrelsesarbejde har vi inden for den seneste årrække flyttet os mere og mere imod
de nye anbefalinger, som foreslår mindre bestyrelser end tidligere og så i stedet operere med
mindre, afgrænsede og konkrete opgaver. Det er ikke så forpligtende og kræver ikke deltagelse i
bestyrelsesmøder, men giver alligevel en god tilknytning til foreningen.
Et af vinterens mål er at få gået bestyrelsens opgavefordeling grundigt efter i sømmene og få
frasorteret konkrete opgaver, som ikke behøver at udføres af bestyrelsen. Dem vil vi så tilbyde
gymnasterne på hjemmesiden under den nye knap.
En udskiftning på sigt i Companas bestyrelse kunne være en oplagt mulighed for nogen, der
slipper arbejdsmarkedet men har lyst til stadig at holde sig i gang med spændende udfordringer.

Tak
Stor tak til alle i Compana for endnu et års super flot indsats.
Først tak til alle jer ude på holdene, der hver uge møder op og yder en veloplagt indsats. Tak for
jeres ansvarsfølelse over for Compana og for jeres enorme fleksibilitet. Det er f. eks. fantastisk at
få en sygemelding på dagen og alligevel yderst sjældent være nødt til at aflyse undervisningen.
Også tak til jer, der er tilknyttet som afløsere.
Nogle af jer yder derudover ekstra indsatser som festudvalg, revisor, i forbindelse med kurser, salg
af kageruller, håndsrækning med regnskab og meget andet, som I bare gør som en selvfølge for at
få tingene til at køre. En ekstra tak til jer for det.
Også stor tak til bestyrelsen for jeres indsats og ligeledes her en enorm fleksibilitet og ikke mindst
vilje / lyst til at få opgaverne løst på bedste vis, når de dukker op.
Tak til vores It- mand for altid at være på pletten ved behov.
Vi er alle med til at gøre en forskel i andres menneskers liv ved at yde vores indsats, stor eller lille,
i Compana.

Og ikke mindst tak til alle vore gymnaster. Godt at se så mange trofaste gymnaster år efter år men
også rigtig dejligt, at vi stadig kan tiltrække nye og det ved jeg at mange af I gamle gymnaster har
en del af æren for. I er alle i sidste ende grundlaget for at vi fortsat har mulighed for at tilbyde vores
særlige rygtræning og bevare Compana.
Tak for dejligt samarbejde til jer alle - jeg ser frem til endnu et år i Companas bestyrelse med nye
og spændende udfordringer.

Børkop den 5. november 2014
Tove Lauritsen

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

P3. Kassererens beretning
Det reviderede regnskab udviste et overskud på 22.126,09 kr. mod et forventet underskud på
3.200 kr.
Fravigelsen skyldes bl.a. lavere kursusudgifter, lavere udgifter til gymnastiktøj samt en ændring i
regnskabsprincipperne vedr. hensættelse til kontorhold og telefongodtgørelse til bestyrelsen.

Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for næste regnskabsår skønnes at give et lille overskud på 500 kr., hvilket blev
godkendt.
P4. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsændring under § 6:
”Bestyrelsen består af formand og kasserer samt mindst 3 medlemmer” foreslås ændret til
”Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 2-3 medlemmer”.
Forslaget blev godkendt.
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 ikke genvalg

Alle blev genvalgt med undtagelse af Mai-Britt Dreier Jensen. Bestyrelsen konstituerer sig
efter generalforsamlingen.
P6. Valg af revisor
Nuværende revisor:
Helle Friis
Helle Friis blev genvalgt.

modtager genvalg

P7. Valg af revisorsuppleant
Nuværende:
Linda Kristensen
Linda Kristensen blev genvalgt.

modtager genvalg

Alle valg gælder for et år ad gangen.
P8. Evt.
Der blev udtalt ros til bestyrelsen, og en tak til Tove for det store engagement, hun altid lægger
i arbejdet for Compana.
Referent: Vera Phillip

