Referat af Lyngby og Gentofte gymnastiks
Generalforsamling 23. februar 2022
Lyngby og Gentofte gymnastik indkalder til årets ordinære generalforsamling onsdag den 23.
februar 2022 kl. 18.00. Regler for stemmeberettigelse fremgår af vedtægternes §7. Revideret
regnskab for 2021, samt budget for 2022 findes på hjemmesiden.
Til stede: Susanne Ryhl, Peter Schnettler Kristensen, Charlotte Kiszka, Christa Elkjær Dvinge, Anne
Wørmer, Pernille Krogh Jensen, Louise Paulin, Charlotte Werner, Marie Adserballe Kristensen
(deltog virtuelt), Elisa Malling Beck, Amanda Virklund, Linda Ranløv, Camilla Bie, Pernille Bitsch,
Lisbet Elkjær, Tina Rasmussen, Ninna Olsen, Anette Malling Beck, Katrine Kastberg, Eva Maria
Sichelkow.
Stemmeberettigede: Susanne Ryhl (stemmer for 2), Peter Schnettler Kristensen (stemmer for 2 inkl.
Marie A. Kristensen, som ikke kunne stemme fysisk selv), Charlotte Kiszka, Christa Elkjær Dvinge
(stemmer for 2), Anne Wørmer, Pernille Krogh Jensen (stemmer for 31), Louise Paulin, Charlotte
Werner, Elisa Malling Beck (stemmer for 6), Amanda Virklund (stemmer for 2), Linda Ranløv, Camilla
Bie (stemmer for 2), Pernille Bitsch (stemmer for 19), Ninna Olsen (stemmer for 3), Eva Maria
Sichelkow.

1. Valg af dirigent og referent
Lisbeth Elkjær indstilles som dirigent og Eva Maria Sichelkow som referent. Begge blev valgt med
akklamation. Lisbet Elkjær konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt og
erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Susanne Ryhl henviste til og fremhævede udvalgte dele af beretningen, herunder at det
forløbne år har været påvirket af corona med online træning, aflysning af LG’s Forårsopvisninger,
LG GymnastikSommerland samt aflysning af LG GymnastikJuleland. Det har igen været et år, hvor
administrationen og trænere har skullet nogle hårde og besværlige måneder igennem. Dette har
ført til en stor grad af omstillingsparathed, der forhåbentlig ikke bliver brug for på samme måde i
fremtiden. Gymnasterne har også været meget påvirket af dette, og derfor blev hovedsæsonen
forlænget med gratis gymnastik og forårssæsonen aflyst. Dette har været et forsøg på at give noget
tilbage til medlemmerne som et plaster på såret, men det har ikke været uden økonomisk
betydning. Foreningen har været heldig at modtage støtte i form af hjælpepakker.

Bestyrelsen har også været påvirket af corona i form af online møder. Virtuelle møder har
vanskeliggjort det at tage store beslutninger, og derfor bliver første møde efter
generalforsamlingen et strategimøde.
Grundet corona har foreningen oplevet medlemsnedgang på 356 medlemmer. Der har været færre
pladser på holdene, ingen forårssæson og generelt stor usikkerhed. Nye tiltag indbefatter Åben
Legestue for børn i alderen 1-6 år samt konceptet ”Træn med Rep”, som forhåbentlig bliver en stor
succes og kan være med til at skaffe nye gymnaster til GymStars-konceptet. I efteråret blev det nye
medlemssystem Zakobo introduceret. Det har ikke været uden udfordringer, men det er ved at
være oppe at køre.
Foreningen har fået ny revisor Palle Mandrup. Han er tidligere gymnast og har derigennem
kendskab til gymnastikverdenen og foreningslivet.
I det forgangne år har der været et øget fokus på et mentalt godt helbred. Dette har ledt
bestyrelsens arbejde hen imod mere systematisering, bl.a. med fokus på trænere og at skabe de
bedste rollemodeller. En konkret handlingsplan er ved at blive udarbejdet for at skabe et bedre
mentalt og fysisk helbred.

3. Bestyrelsens fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
Grundet skift af revisor har der været to dage, hvor regnskaberne ikke lå på hjemmesiden. Da der
ikke har været indsigelser fra medlemmer, må forsinkelsen anses for at være accepteret.
Kasserer Charlotte Kiszka fremlagde kort det forløbne års regnskab, som viser et overskud på
487.000 kr. Der var budgetteret med et underskud for året, men grundet corona-hjælpepakker og
manglende mulighed for at bruge penge, ender foreningen med et overskud. Regnskabet for 2021
vedlægges referatet. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Bestyrelsens fremlæggelse af budget til godkendelse
Ved kasserer Charlotte Kiszka. Budgettet for 2022 viser indtægter på 9,3 mio. kr., ca. 1 mio. større
sammenlignet med 2021. Dette skyldes bl.a. manglen på en forårssæson i 2021. Der er i 2022 ikke
budgetteret med hjælpepakker. Med driftsomkostninger for 9,3 mio. kr. er der budgetteret med et
resultat på 0 ved årets udgang. Budgettet for 2022 vedlægges referatet. Budgettet blev godkendt af
forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår ingen ændringer.

6. Forslag til vedtægtsændringer
Ved Peter Schnettler Kristensen.
Bestyrelsen foreslår, at trænere over 15 år og bestyrelsesmedlemmer kan stemme til
generalforsamling for at anerkende deres tilknytning til foreningen. Stemmeberettiget er aktive
medlemmer over 15 år, værge/forældre (en pr. medlem under 15 år) samt bestyrelsesmedlemmer
umiddelbart efter tiltræden.

I tilfælde af at vi kommer til at stå i en lignende situation skal en generalforsamling kunne afholdes
virtuelt jf. §7.
I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem trækker sig, træder en suppleant til. Denne bestyrelsespost vil
være på valg til næste generalforsamling, da man som suppleant kun er valgt for en periode på 1 år.
Herefter vil bestyrelsesposten følge den normale periode. Et separat valg kan afholdes om
bestyrelsespost, så dem der ønsker formandskab og kassererpost så vidt muligt bliver valgt ind.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen indstillede Anne Wørmer til æresmedlem. Ved afstemning blev Anne Wørmer valgt til
æresmedlem i LG gymnastik.

Bestyrelsen indstillede Tina Rasmussen til æresmedlem. Ved afstemning blev Tina Rasmussen valgt
til æresmedlem i LG gymnastik.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ikke på valg: Susanne Ryhl (formand), Charlotte Kiszka (kasserer), Louise Paulin
På valg: Anne Wørmer (stillede ikke til genvalg), Peter Schnettler Kristensen (stillede ikke til
genvalg), Christa Elkjær (stillede til genvalg), Pernille Krogh (stillede til genvalg), Marie Adserballe
Kristensen (nuværende suppleant), Pernille Bitsch og Camilla Bie.

Samtlige kandidater præsenterede sig kort med deres kompetencer og visioner for foreningen,
hvorefter der var afstemning. Imens suspenderede dirigenten generalforsamlingen for en kort
stund, mens stemmerne blev talt op.
Stemmerne fordelte sig som følger: Pernille Krogh 70, Pernille Bitsch 40, Christa Elkjær Dvinge 39,
Camilla Bie 37, Marie 15.
Resultatet blev, at Christa Elkjær, Pernille Krogh, Pernille Bitsch og Camilla Bie blev valgt ind.

Dirigenten konstaterede således, at Christa Elkjær og Pernille Krogh blev genvalgt, og Pernille Bitsch
og Camilla Bie modtog nyvalg til bestyrelsen. Kandidaterne modtog valget med applaus.

9. Valg af suppleanter
Med valg af bestyrelsesmedlemmer betød det, at Maria Adserballe Kristensen og Charlotte Werner
blev valgt som suppleanter uden nødvendig afstemning.

10. Eventuelt
Susanne Ryhl sagde farvel til Peter Schnettler Kristensen, der i flere år har været en del af
bestyrelsen og bidraget med sin juridiske ekspertise. Susanne takkede for et godt samarbejde og for
det store arbejde Peter har gjort. Peter takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen ikke mindst
gennem corona.

Susanne Ryhl takkede og sagde farvel til Anne Wørmer som en del af bestyrelsen. Anne har siddet i
bestyrelsen i mere end 40 år for Lyngby og Gentofte gymnastik og tidligere for Lyngby
Gymnasterne. Hun stillede op, da foreningen havde allermest brug for hende. Anne vil fortsat være
en del af foreningen som træner. Med sit store kendskab til historikken og sin enorme indsat vil hun
blive savnet meget. Anne takkede for alle de gode år.
Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv.

