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Afholdt på Herlev Gl. Skole 
 
 

 

 
Formanden Susanne Amdi Sørensen bød velkommen og indledte med at byde på 
sandwich og lidt drikkelse. 

 
Mødet blev derefter startet med at synge alle vers af sangen ’Nu falmer skoven 

trindt om land’. 
 
1. valg af aftenens dirigent 

 
1.1 Bestyrelsens forslag var Jørgen Sandau 

 
Da der ikke var modforslag, blev Jørgen Sandau valgt.  
 

Dirigenten kunne i følge Herlev Gymnastiks vedtægter konstatere, at 
der var blevet varslet korrekt og den ordinære generalforsamling var 

lovlig. 
  
Per Håkansson mente dog ikke, at dette var korrekt, idet der ikke var 

sat opslag op ude på træningsstederne. Formanden oplyste, at hun 
selv havde været ude og sætte disse op.   

 
Konklusionen på denne lille snak var, at der iflg vedtægterne ikke 
skal sættes sedler op ude på træningsstederne. 

Men det skal meddeles ude på holdene af trænerne, ved opslag på 
hjemmesiden og annonceres i et lokalt blad.  

 
 

1.2 Valg af stemmeudvalg 
 

Da bestyrelsen ikke forventede, at der skulle stemmes havde den 

ikke forslag til dette. 
Men forslag fra salen pegede dog på Lisbeth Dahl og Else Schønbech, 

hvorfor de blev valgt.  
 
Der var mødt 29 stemmeberettigede medlemmer op og vi havde 

besøg af 2 gæster.  
I alt 31 deltagere.  

 
 



 
 

 

2. Beretninger 
 

2.1  Bestyrelsens beretning v/Susanne Amdi Sørensen 
Den bliver ikke refereret fuldt ud her, men kan findes i al sin længde 
på hjemmesiden. 

Der blev dog i hovedtræk fortalt, at bestyrelsen efter sidste ordinære 
generalforsamling blev konstitueret, hvem der blev kontaktpersoner 

til diverse udvalg, hold og trænerne.  
 
Herlev Festuge var med deltagelse fra Herlev Gymnastiks TeamGym 

hold både med en salgsbod og opvisning. Det var nogle travle dage 
både med salg af skrabelodder, sunde boller, vand og med at slæbe 

redskaber frem og tilbage til vores opvisninger.  
 

Igen har vi sendt medlemmer afsted til nogle fantastiske dage til 
Gran Canaria, hvor Blume Festivalen blev afholdt . 
 

Det var en stor succes da der efter jul blev tilbudt deltagelse på 
udvalgte hold for 100 kr. for resten af sæsonen.  

 
Vores tak til vores frivillige i foreningen, instruktørere og 
udvalgsmedlemmer var, som traditionen tro, en Nytårskur en søndag 

eftermiddag.  
 

Opvisningen blev en en stor succes med deltagelse af mange hold og 
vores opvisningsudvalg havde lagt et stort stykke arbejde med at få 
det hele til at fungere.  

Alle vores jubilarer fik hver en gave. 
 

Af større investeringer har vi købt nyt køle/fryseskab til klublokalet, 
et større beachflag, en softmåtte og en ny airtrack.  
 

Sommerfesten for vores medlemmer var med grillmad, vin og 
underholdning af tryllekunstneren Zorro.  

 
Medlemstal er fordelt på alder og køn og vi har 31 hold på 
programmet, som 33 instruktører og hjælpeinstruktører underviser 

på. 
 

Skoler, haller og idrætsanlæg er søgt og vi har fået tildelt det, som vi 
har ønsket. Oplever dog at beskeder om aflysninger kommer lige sent 
nok.  

 
Vores TeamGym hold har været rundt i Danmark og deltaget i 

konkurrencer. 
Bedste placering var U13 Mix der fik en 1. plads til Gladsaxe 
Nytårscup. 

 
Da der ikke var bemærkninger til beretningen blev denne taget til 

efterretning. 
 



 
 

 

2.2 Idrætsmærkeudvalget beretning v/Titi Hasselriis 
 

I år har 20 bestået idrætsmærket, 13 kvinder og 7 mænd. Én tager 
idrætsmærket som løber. 
Træning til formprøven har som tidligere år været under ledelse af 

Marie Buchwald, der ikke sparer os for anstrengelser. 
 

Udholdenshedsprøven i Utterslev Mose var som sædvanlig en smuk 
aften i dejlige omgivelser. 
 

Der har kun været en enkelt aflysning på stadion på grund af vejret. 
Da stadion var under renovering var der ingen fodboldkampe. Vi fik 

lov til at være i det ene hjørne og arbejderne fra Karise gjorde alt for 
at vi kunne fuldføre idrætsmærket.  

 
Vi håber at nye deltagere vil komme til næste år og støtte op om 
idrætsmærket.  

 
Da der ikke var bemærkninger til beretningen blev denne taget til 

efterretning. 
 
 

2.3 Støtteudvalgets beretning v/Lone Dittmann 
Der blev afholdt forældremøde og der var ingen interesse fra 

forældrenes side i at deltage i Støtteudvalget. 
 
Som tidligere nævn deltog vi i Herlev Festuge med bod og opvisning. 

Der blev solgt skrabelodder, støttebeviser, kildevand med vores logo 
på og lækre boller. Vi tjente omkring 6.000 kr. på dette, hvilket jeg 

vil betegne som en succes. 
 
Forældre til TeamGym gymnaster samt voksne gymnaster var 

barpersonale til 60’er festen i februar måned. Støtteudvalget siger 
mange tak for støtten/de gode arbejde og for indtægten på 7.500 kr.  

 
I forbindelse med konkurrencer i Jylland i foråret 2016 er der ydet 
tilskud til transport og deltagergebyr, men samtidig har der været 

foretaget deltagerbetaling, således at nettoudgiften var ca. 32.000 kr. 
 

Støtteudvalget har været heldige at få udloddet 100.000 kr. fra 
Herlev Gymnastik. Vi siger mange tak for støtten og vil bruge 
pengene med omtanke. 

 
Da der ikke var bemærkninger til beretningen blev denne taget til 

efterretning. 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

3. Regnskab 
 

3.1 Fremlæggelse af regnskab v/Heidi Harder  
Regnskabet lå fremme så alle kunne tage et eksemplar ved mødets 
start. 

Regnskabet blev gennemgået på en god og meget oplysende måde, 
således at der ingen spørgsmål fra salen var.  

 
Regnskabet blev godkendt.  

 

 
3.2 Fremlæggelse af budget v/Heidi Harder 

Budgettet var ligeledes tilgængeligt før mødets start. Og det blev 
også gennemgået  på en måde således, at det ikke udløste spørgsmål 

fra salen. 
 
Bugettet for 2016/2017 blev herefter taget til efterretning. 

 
 

4. Indkomne forslag 
 

Ingen forslag er indkommet. 

 
 

5. Fremtidig virksomhed v/Susanne Amdi Sørensen 
 

Jeg kan ikke spå om fremtiden - men derfor kan jeg jo godt have 

ideer og drømme til den alligevel. Små ideer kan blive til store 
drømme. Og tror man nok på det, skal det nok lykkes. 

 
Sådan sagde jeg også sidste år – kan I huske det? 
 

Og nu nærmer vi os snart et af vores ønsker – nemlig en forbedring 
af gymnastik faciliteterne i Kildegårdhallen. 

Til næste sommer bliver det en realitet, at der kommer flere 
springgrave i hallen. Jeg forventer selvfølgelig, at vi bliver involveret i 
denne proces sammen med den anden gymnastikforening i Herlev. 

Så mødeindkaldelsen ligger nok snart i min postkasse.  
 

Det er stadig ikke en helt ny hal, hvor vi kan samle vores aktiviteter. 
Så det er noget som jeg stadig drømmer om. 
 

Jeg kunne også godt tænke mig at vi fik vores ventelister væk. Så 
hvis vi bare kunne få flere timer i hallerne og nogle flere instruktører. 

 
Et sidste ønske er, at vi stadig holder antallet af medlemmer og at vi 
formår at følge med tiden og dens tendenser. Ønsket er ikke at blive 

større, men at kunne behandle de medlemmer vi allerede har, på 
bedste vis.  

 
 



 
 

 

6. Valg ifølge lovene 
 

6.1 Valg af kasserer for 2 år 
 Bestyrelsens forslag er Heidi Harder.  
 Der var ingen forslag fra salen, hvorfor Heidi Harder blev genvalgt 

med klapsalver. 
 

6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 Bestyrelsens forslag er Bente Sandau og Lone Dittmann. 
 Fra salen meldte Jeanette Mortensen sig selv, som det 3. medlem. 

 
 Alle 3 blev valg med klapsalver. 

 
6.3 Valg af indtil 4 bestyrelsessuppleanter for 1 år 

 Hverken bestyrelsen eller salen havde forslag. Så nu vakant. 
 
6.4 Valg af 1 revisor for 1 år 

 Bestyrelsens forslag er Jørgen Andersen. 
 Der var ingen forslag fra salen, hvorfor Jørgen Andersen blev 

genvalgt med klapsalver. 
 
6.5 Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 

 Hverken bestyrelsen eller salen havde forslag. Så nu vakant. 
 

6.6 Valg af indtil 4 medlemmer til Idrætsmærkeudvalget for 1 år 
 Bestyrelsens forslag er Grete Kristensen, Elise Therkildsen, Titi 

Hasselriis og Jørgen Andersen. 

 
 Alle 4 blev valg med klapsalver. 

 
6.7 Valg af indtil 4 medlemmer til Festudvalget for 1 år 
 Bestyrelsens forslag Lisbeth Dahl takkede nej.  

 
 Forslag fra salen Inge Madsen og Irene Jensen blev valgt med 

klapsalver.  
 
6.8 Valg af indtil 3 medlemmer til Motionsudvalget for 1 år 

 Inge Rasmussen, Grete Kristensen eller Kirsten Johansen ønsker ikke  
genvalg.  

 Hverken bestyrelsen eller salen kom med forslag. Så nu er der 
vakante pladser.  

 

 
7.0 Eventuelt 

 
Spørgsmål fra Karit Nielsen: kan vi få adgang til musikskabet i drengesalen på 
Kildegården Øst. 

 
Svar fra Susanne Amdi Sørensen: Nej, det har vi tidligere spurgt skolen om og 

det lader sig ikke gøre. Man kan så stille spørgsmålet, hvor godt det så er, at vi 
har lokale tid derinde. 



 
 

 

Kommentar fra Grete Kristsen: Oplyste at Landstævnet 2017 bliver afholdt i 
Aalborg. Det har været småt med oplysninger om træning i Storkøbenhavn. Så 

det har ikke været med hendes gode mening, at der ikke er givet noget bedre 
besked omkring Landsstævnet, men henviser til deres hjemmeside.  
 

 
Formanden takkede Jørn H. Vinter for 5 års arbejde i foreningen. Jørn kommer fra 

Kondi Klubben og haft den opgave at få integreret alle medlemmerne ind i vores 
forening. Jørn har været god at have med på holdet og har stillet mange gode 
kritiske spørgsmål til vores arbejde.  

Jørn skal nyde en dejlig portvin som han fik i gave.  
 

Mødet sluttede med sangen ’Der er et yndigt land’.  
 

Vi sluttede hermed den formelle del af generalforsamlingen og gjorde klar til et 
par spil banko, hvor præmierne var fine gavekurve.  
 

 
 

 
 
 

Referatet udarbejdet den 9. november 2016 
 

 
_______________________________ 
Formand Susanne Amdi Sørensen 

 
 

 
 
 

 
 

Referatet godkendt den 9. november 2016 
 
 

_______________________________ 
Dirigent Jørgen Sandau 

 
 


