Referat af Lyngby og Gentofte Gymnastiks Generalforsamling
19. februar 2020
Lyngby og Gentofte Gymnastik indkalder til årets ordinære generalforsamling onsdag den 19.
februar 2020 kl. 18.00 i Kildeskovshallen, Mødesalen. Regler for stemmeberettigelse fremgår af
vedtægternes §7. Revideret regnskab for 2019, samt budget for 2020 findes på hjemmesiden.
Til stede: Susanne Ryhl, Eva Kjær, Elisa Malling Beck, Sebastian Petersen, Freja Thorsen, Pernille UrhøjKjær, Amanda Virklund, Linda Ranløv, Charlotte Ejlev, Andrea Dich Jensen, Helle Dich, Tina Rasmussen,
Signe Rasmussen, Sofia Bangsted, Søren Kjær, Rebecca Hvidt Hein, Charlotte Kiszka, Peter Schnettler
Kristensen, Rikke Helveg Larsen, Victoria Thomsen, Claus Thomsen, Camilla Bie (stemmer for 2), Louise
Paulin, Maria Gindrup, Anne Wørmer, Christa Elkjær Dvinge, Thomas Klyver (stemmer for 2), Ulrik
Halberg (stemmer for 2), Angeles Sauer Lundstrøm, Pernille Krogh, Andreas Ruus, Stefan Bergmann
Lindvist, Louise Elver (stemmer for 2).

Stemmeberettigede: Susanne Ryhl, Elisa Malling Beck, Sebastian Petersen, Freja Thorsen, Pernille
Urhøj-Kjær, Amanda Virklund, Linda Ranløv, Charlotte Ejlev, Andrea Dich Jensen, Tina Rasmussen, Signe
Rasmussen, Sofia Bangsted, Søren Kjær, Rebecca Hvidt Hein, Charlotte Kiszka, Peter Schnettler Kristensen,
Rikke Helveg Larsen, Victoria Thomsen, Claus Thomsen, Camilla Bie (stemmer for 2), Louise Paulin, Maria
Gindrup, Anne Wørmer, Christa Elkjær Dvinge, Thomas Klyver (stemmer for 2), Ulrik Halberg (stemmer
for 2), Angeles Sauer Lundstrøm, Pernille Krogh, Andreas Ruus, Stefan Bergmann Lindvist, Louise Elver
(stemmer for 2).

1. Valg af dirigent og referent
Susanne Ryhl foreslog Lisbet Elkjær som dirigent og Rebecca Hein som referent. Begge blev valgt
med akklamation. Lisbet Elkjær konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt
indkaldt. Lisbet Elkjær erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretningen vedlægges referatet. Formanden Susanne henviste til og fremhævede udvalgte dele af
beretningen, herunder at LG Gymnastik er blevet kåret til årets gymnastikforening, at LG er blevet
tildelt en plads til Gymnaestrada, at Pernille Krogh har fået tildelt gymnastik lederprisen og at
medlemstallet er steget med ca. 30 %, hvilket giver et medlemstal på 4825. Afslutningsvis gjorde
Susanne opmærksom på, at Pernille Urhøj stopper som direktør i LG Gymnastik per juni måned.
Elisa Malling Beck og Amanda Virklund tager over som henholdsvis administrationschef og
sportschef med opstart 2. marts 2019. Beretningen blev taget til efterretning med akklamation.
3. Bestyrelsens fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
Kasserer Tina Rasmussen gennemgik årsrapporten for 2019, som viser et overskud på 332.172 kr.
Årsrapporten vedlægges referatet. Regnskabet blev godkendt med akklamation.
4. Bestyrelsens fremlæggelse af budget til godkendelse
Ved kasserer Tina Rasmussen. Budgettet vedlægges referatet. Vi betaler renteomkostninger for en
negativ rente, hvilket resulterer i et nul-budget. Vi har en egenkapital på ca. 3 mio. kr., som
bestyrelsen finder passende. Spørgsmål fra forsamlingen: Camilla Bie spurgte ind til den markante

stigning i budgettet under punktet ”LEG”. Elisa Malling-Beck forklarede, at det høje budget under
det nævnte punkt skyldes en LG-bog, som har planlagt udgivelsesdato i 2020. Udgivelsen optager
en stor del af ”LEG”-budgettet, hvilket er årsag til, at budgettet er steget så markant. Signe spurgte
ind til årsagen bag, at LG fastholder de samme kontingent indtægter. Hertil svarede Tina, at
kontingent indtægterne holdes ”konservativt” og der budgetteres derfor ikke med stigninger. Claus
Thomsen spurgte ind til foreningens planer for fremtiden, evt. i Lyngby-Taarbæk kommune?
Susanne svarede, at den nye administration skal have lov at få en ”rolig” opstart, men afviser ikke
idé om et springcenter i Lyngby-Taarbæk kommune i fremtiden. Budgettet blev godkendt af
forsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
Nuværende kontingenter: (priserne er pr. undervisningsgang) Spring og parkour á 45 min. til kr. 54,
Forælder + barn hold á 45 min til kr. 81, Street, Rytmisk- og DanseGym á 45 min til kr. 45,
GymStars og Aspirant á 45 min. til kr. 36. Ved undervisning længere end 45 min. trækkes 50% i
rabat på den efterfølgende træningstid. Bemærk at denne rabat alene gælder sammenhængende
undervisningstid. Foreslås ændret til: Spring og parkour á 45 min. til kr. 54, Forælder + barn hold á
45 min til kr. 81, Street, Rytmisk- og DanseGym á 45 min til kr. 45, Rep og Aspirant á 45 min. til
kr. 36. Talent og Fokus á 45 min til kr. 45. Ved undervisning længere end 45 min. trækkes 50% i
rabat på den efterfølgende træningstid. Bemærk at denne rabat alene gælder sammenhængende
undervisningstid.
Pernille Urhøj forklarede, at betegnelsen ”GymStar” er ændret til ”Rep og Aspirant”. Ændringen
skyldes, at ”GymStar” betegnelsen i dag også dækker over talent-holdende, hvorfor betegnelsen
ikke længere er retvisende. Ændringen er således blot er en tydeliggørelse af, hvad ”GymStar”
dækker over. ”Talent og Fokus” kontingentet specificeres til et beløb mellem Rep-satsen og
spring/parkour-satsen. Pernille Urhøj oplyste, at Talent-holdenes holduniform afskaffes, da holdene
ikke er ude og repræsentere foreningen. Det samlede beløb stiger således ikke, selvom
kontingentprisen gør, idet prisen på uniformen til kr. 800 udgår. Satsen skal gøre det mere attraktivt
at træne flere gange om ugen i foreningen. Det er ønskeligt, at beløbet for disse træninger bliver
holdt på et minimum, da holdene har mange udgifter ifm. opvisninger mv. Maria Gindrup spurgte,
om lørdagstræningerne er indregnet i det oplyste antal træninger. De er ikke medregnet, de ekstra
træninger vil medføre en uvæsentlig ændring i beløbet. Tina forklarede, at satsen fordeles, så flere
hold får lov at dele ”rabatten” ved flere ugentlige træninger. Ulrik supplerede, at talent-holdene er et
alternativ for de gymnaster, der ikke kommer på aspirant- og rep-holdene. Kontingenterne blev
godkendt af forsamlingen.
6. Forslag til vedtægtsændringer.
Opdatering af vedtægter ved Peter Kristensen. Vedtægterne ændres ved skiftet fra én direktør til to
daglige ledere med titlerne administrationschef og sportschef. Direktør-titlen udgår. Ved udmelding
og restancer er det administrationen, der gør opmærksom på og minder medlemmerne herom. Punkt
8 omhandler bestyrelsens beslutningsdygtighed. Til punkt 8 er tilføjet et minimumskrav for antal
tilstedeværende samt bestemmelse om, at forsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal
(hvis uafgjort har formanden den afgørende stemme). Slå-fejl i punkt 9 er rettet. I punkt 10
bestemmes det, at der benyttes eksternt revisionsfirma. Vedtægtsændringerne blev godkendt af
forsamlingen.
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – jf. § 8.
På valg var 4 bestyrelsesmedlemmer: Peter Schnettler Kristensen, Ulrik Halberg, Anne Wørmer og
Helle Lindén. De 3 førstnævnte ønsker alle genvalg, hvorimod sidstnævnte ikke ønske genvalg. Til
de 4 bestyrelsesposter stillede yderligere 5 kandidater op: Louise Paulin, nuværende suppleant til
bestyrelsen, Camilla Bie, Charlotte Werner, Christa Elkjær Dvinge samt Pernille Krogh.
Samtlige kandidater præsenterede sig kort, hvorefter der var skriftlig afstemning. Herefter
suspenderede dirigenten generalforsamlingen, mens stemmerne blev talt op.
36 afgav stemmer, ialt 144 stemmer, som fordelte sig som følger: Peter Schnettler Kristensen 34,
Anne Wørmer 27, Christa Elkjær Dvinge 27, Pernille Krogh 22, Louise Paulin 10, Camilla Bie 10,
Ulrik Halberg 8 og Charlotte Werner 6.
Dirigenten konstaterede således, at Peter Schnettler Kristensen og Anne Wørmer blev genvalgt,
mens Christa Elkjær Dvinge og Pernille Krogh modtog nyvalg til bestyrelsen. Kandidaterne modtog
valget med applaus.
9. Valg af to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant
Til de 2 suppleantposter stille de i pkt. 8 ikke valgte kandidater op og efter en kort suspendering af
forsamlingen kunne det konstateres, at Louise Paulin fik 22 stemmer og Charlotte Werner fik 19
stemmer af de afgivne. Således blev Louise og Charlotte valgt som suppleanter.
Som revisor og revisor suppleant benyttes et eksternt revisionsfirma, og afstemning bortfaldt.
10. Eventuelt
Afsked med Helle Jensen, der har valgt ikke at stille til genvalg.
Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv.

