Referat af Lyngby og Gentofte gymnastiks
Generalforsamling 28. april 2021
Lyngby og Gentofte gymnastik indkalder til årets ordinære generalforsamling onsdag den 28. april
2021 kl. 18.30 digitalt over Zoom. Regler for stemmeberettigelse fremgår af vedtægternes §7.
Revideret regnskab for 2020, samt budget for 2021 findes på hjemmesiden.
Til stede: Elisa Malling Beck (stemmer for 4), Susanne Ryhl, Peter Schnettler Kristensen, Charlotte
Kiszka, Christa Elkjær Dvinge, Anne Wørmer, Pernille Krogh Jensen, Tina Rasmussen, Louise Paulin
(stemmer for 7), Charlotte Werner, Lisbet Elkjær, Amanda Virklund, Sebastian Petersen, Liva
Holskov (stemmer for 2), Linda Ranløv, Marie Adserballe (stemmer for 2), Camilla Bie, Pernille
Urhøj-Kjær, Anne-Louise Ryhl, Victoria Boltasseva, Andrea Dich Jensen, Frida Skjøth Kaaber, Claus
Thomsen, Caroline K. Thomsen (stemmer for 2), Victoria K. Thomsen, Ulrik Halberg, Mikkel Bie,
Rebecca Bie
Stemmeberettigede: Elisa Malling Beck (stemmer for 4), Susanne Ryhl, Peter Schnettler Kristensen,
Charlotte Kiszka, Christa Elkjær Dvinge, Anne Wørmer, Pernille Krogh Jensen, Tina Rasmussen,
Louise Paulin (stemmer for 7), Charlotte Werner, Amanda Virklund, Sebastian Petersen, Liva
Holskov (stemmer for 2), Linda Ranløv, Marie Adserballe (stemmer for 2), Camilla Bie, Pernille
Urhøj-Kjær, Anne-Louise Ryhl, Victoria Boltasseva, Frida Skjøth Kaaber, Claus Thomsen, Caroline K.
Thomsen (stemmer for 2), Victoria K. Thomsen, Ulrik Halberg, Rebecca Bie
1. Valg af dirigent og referent
Susanne Ryhl indstillede Lisbet Elkjær som dirigent og Andrea Dich Jensen som referent. Begge blev
valgt ved afstemning. Lisbet Elkjær konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt
indkaldt. Grundet corona er generalforsamlingen afholdt d.d. og ikke i februar som tidligere år.
Lisbet Elkjær erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretningen vedlægges referatet. Formanden Susanne Ryhl fremhævede især den ekstraordinære
indsats af Amanda Virklund, Elisa Malling Beck og administration, samt bestyrelsen og trænerne i
deres tilpasning og fleksibilitet ift. sæsonen, der i høj grad har været præget af corona. Foreningen
har i sæson 20/21 desuden haft 543 færre medlemmer end tidligere år, hvilket må anses som en
lille tilbagegang ift. andre foreninger. Elisa Malling Beck tilføjede hertil, at der ikke er tale om 543
udmeldinger, men derimod deltagere, der ikke har været plads til på holdene grundet restriktioner.
Udsigten til et underskud på 2 millioner og hurtig reaktion fra Elisa og Amanda, samt tilskud fra
kommunen og hjælpepuljer resulterede i et overskud ved årets udgang. Hovedsæsonen 20/21 er

blevet forlænget for at tilgodese medlemmerne. Beretningen blev taget til efterretning af
forsamlingen.
3. Bestyrelsens fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
Kasserer Charlotte Kiszka gennemgik årsrapport for 2020, som viser et overskud på 1.770.000.
Årsrapporten vedlægges referatet. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
4. Bestyrelsens fremlæggelse af budget til godkendelse
Ved kasserer Charlotte Kiszka. Budgettet vedlægges referatet. Hovedsæson 21/22 forventes at ligne
den forgangne sæson, evt. fortsat med lidt færre gymnaster pr. hold end sædvanligt. Der forventes
færre indtægter i sæson 21/22 end i forrige sæson, grundet engangsindtægt fra Hal 2-puljen i 2020.
Der forventes ca. 8 millioner kr. i indtægter og 8,5 millioner kr. i drift. Underskuddet på 500.000 kr.
er afsat til at tilgodese medlemmerne i form af en forlængelse af sæsonen 20/21, trænerbonus og
ekstra træneruddannelse i denne sæson. Budgettet blev godkendt af forsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
Ved Elisa Malling Beck. Følgende kontingentændringer foreslås af bestyrelsen. Forklaringen lyder, at
man ønsker at mindske det administrative arbejde i fastsætningen af holdenes pris. Ændringen er
omkostningsneutral for foreningens økonomi og har ingen eller ganske små betydninger for det
enkelte holds kontingent.

Tidligere:
Spring og parkour á 45 min. til kr. 54,- pr. undervisningsgang.
Forælder+barn-hold á 45 min til kr. 81,- pr. undervisningsgang.
Street, Rytmisk- og DanseGym á 45 min til kr. 45,- pr. undervisningsgang.
Rep og Aspirant á 45 min. til kr. 36,- pr. undervisningsgang.
Talent og Fokus á 45 min til kr. 45,- pr. undervisningsgang.
Ved undervisning længere end 45 min. trækkes 50 % i rabat på den efterfølgende træningstid.
Bemærk at denne rabat alene gælder sammenhængende undervisningstid.
Ændres til:
Alm. hold til 60 kr. pr. undervisningsgang af 60 min.
Barn m. voksen-hold til 108 kr. pr. undervisningsgang af 60 min.
GymStars til 44 kr. pr. undervisningsgang af 60 min.
Ved sammenhængende undervisning længere end 60 min. trækkes 50 % rabat på den efterfølgende
træningstid. Denne rabat gælder alene sammenhængende undervisningstid.
Holdets varighed rundes op til nærmeste kvarter ved beregning af kontingent.

Kontingentændringerne blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – jf. § 8.
På valg var tre bestyrelsesmedlemmer: Susanne Ryhl (Formand), Charlotte Kiszka (Kasserer) og Tina
Rasmussen. De to førstnævnte ønsker genvalg, hvorimod sidstnævnte ikke ønsker genvalg. Til de 3
bestyrelsesposter stillede yderligere 4 kandidater op: Louise Paulin (nuværende suppleant),
Charlotte Werner (nuværende suppleant), Camilla Bie og Marie Adserballe Kristensen.

Samtlige kandidater præsenterede sig kort, hvorefter der var skriftlig afstemning. Herefter
suspenderede dirigenten generalforsamlingen, mens stemmerne blev talt op.
Stemmerne fordelte sig som følger: Susanne Ryhl 37, Charlotte Kiszka 32, Louise Paulin 21, Marie
Adserballe Kristensen 8, Charlotte Werner 8, Camilla Bie 5.
Dirigenten konstaterede således, at Susanne Ryhl, Charlotte Kiszka blev genvalgt og Louise Paulin
modtog nyvalg til bestyrelsen. Kandidaterne modtog valget med applaus.
8. Valg af to suppleanter
Til de 2 suppleantposter stiller de i pkt. 8 ikke valgte kandidater op, og efter en kort suspendering af
forsamlingen kunne det konstateres, at stemmerne fordelte sig: Charlotte Werner fik 36 stemmer,
Marie Adserballe Kristensen fik 22 stemmer og Camilla Bie fik 16 stemmer. Således blev Charlotte
Werner og Marie Adserballe Kristensen valgt som suppleanter.

Som revisor og revisorsuppleant benyttes et eksternt revisionsfirma, og afstemning bortfaldt.
9. Eventuelt
Susanne Ryhl indstillede på vegne af bestyrelsen Pernille Urhøj-Kjær som æresmedlem i LG
gymnastik med stor tak for hendes store arbejde gennem hendes tid som direktør og daglig leder i
foreningen. Forsamlingen stemte for, at Pernille Urhøj-Kjær blev valgt som æresmedlem i LG
gymnastik.

Afsked med Tina Rasmussen, der har valgt ikke at stille til genvalg, med tak for stor indsats som
kasserer i bestyrelsen siden 2010.
Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv.

