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Holluf Pile-Tornbjerg, den 17. maj 2021
Referat af ordinær generalforsamling i HPTI’s gymnastikafdeling tirsdag d. 11. maj
2021 kl. 18.30 i klubhuset ved Holluf Pile-Hallen
Ad 1. Valg af dirigent
Marlene Refsgaard blev foreslået og valgt som dirigent, og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad 2. Beretning ved formanden
Formand Susanne Buch berettede:
Først vil jeg takke jer frivillige, der tager del i vores gymnastikafdeling, dem der støtter op omkring vores hverdag. Stor tak til bestyrelsen for deres fantastiske arbejde for at få denne afdeling til at fungere, for uden dem var der ingen gymnastikafdeling.
Ja, man må jo sige at det har været et mærkeligt år, som desværre har stået i coronaens tegn,
hvilket har betydet en hel del nedlukninger for vores gymnastikafdeling. Heldigvis har vores
medlemmer vist forståelse, når restriktionerne har tvunget os det til dele medlemmerne op i
grupper, så de på skift kunne komme til deres aktivitet.
Vi nåede dog lige at afholde vores generalforsamling i februar inden landet lukkede ned den 11.
marts 2020. Desværre fik vi ikke afsluttet sæsonen, som vi plejede, med afslutningshygge for
børneholdene.
Frivillighed
I foråret 2019 holdt bestyrelsen en workshop om frivillighed - da det er svært at rekruttere frivillige til gymnastikafdelingen. Vi udleverede et spørgeskema til en del af medlemmerne ved
sæsonstart 2019, hvor de kunne sætte kryds ud for en konkret og afgrænset opgave, som de
gerne ville hjælpe afdelingen med. Vi fik en del tilkendegivelser fra medlemmer, der gerne ville
hjælpe til. Bestyrelsen skal fremadrettet være bedre til at tage fat i de medlemmer som gerne
vil hjælpe ved en given aktivitet.
Hold i sæson 2020-2021
Heldigvis fik vi lov til at starte ny sæson til september som sædvanlig, da Covid-19 var på sit
laveste.
Sammensætningen af instruktører og hold inden sæsonstart er den sværeste del at få til at gå
op i en højere enhed. Vi søger jo haltider ved Odense Kommune i februar, uden helt at vide om
vi har hold til alle de bookede tider. På Ung Odense NBA210, havde vi igen i år haltiderne
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mandag og onsdag i Tumlesalen for os selv, da ingen andre havde booket sig ind, hvilket betød
at der var plads til flere hold.
Instruktørerne på de fleste voksenhold og børnehold var på plads inden sæsonstart, dog blev
SMART training og Høj puls, som vi havde på programmet, ændret til Hatha-yoga og Yin-yoga,
men vi manglede en instruktør til Yoga i Holluf Pile-Hallen tirsdag kl. 18.30-19.30. Træn krop og
sind med yoga blev desværre først oprettet i oktober og kørte kun til december. Det betød at
der ikke var så mange tilmeldte på holdet, men man må også sige at det ikke er optimalt at
have yoga i Holluf Pile-Hallen. Næste sæson må vi se, om det kan flyttes til Ung Odense
NBA210.
Sidst i august meldte der sig en instruktør til Ving Tsun, og vi prøvede at oprette et hold onsdag
16.30–17.30 i Tumlesalen, men der kom kun én, som havde én prøvetime. Holdet blev lukket
igen efter 4 gange.
I denne sæson har vi haft følgende hold:
Børn:
• Forældre/barn (1½-3 år)
• Forældre/barn (3-4½ år)
• Vildbasserne (4½-6 år)
• Børnedans (4-7 år)
• Spring (7-9 år)
• Spring (10-13 år)

Voksne:
• Hatha-Yoga
• Yin-Yoga
• Hit Fit Dance
• Træn Krop og sind med Yoga (oktober-december)
• Ving Tsun (september)
• Træn den gode holdning
• Zumba

Vi har i år haft 6 børnehold og kunne tilbyde gymnastik til børn fra 1½ år til 13 år, og de voksne
har haft 5-6 hold at vælge imellem.
Desværre blev der i november restriktioner i forhold til forsamlingsloftet for voksne. Det betød
at for de hold, hvor der var flere end forsamlingsloftet, måtte Anita inddele holdene, så medlemmerne kunne komme på skift. Hertil skal Anita have en stor tak for det store arbejde med at opdele holdene og holde styr på holdopdelingen på voksenholdene, så det fungerede perfekt.
Folder (klubblad)
Bestyrelsen omdelte folderen for sæson 2020/2021 i august. Igen i år delte vi ud sammen med
Badminton-afdelingen. Omdelingsområdet er udvidet til også at omfatte Campusvej-området. Vi
regner med at dele mange flere ud til sommer, da området ved UNI er udbygget kraftigt.
MobilePay
Nu har vi kørt med MobilePay i to sæsoner og vi har modtaget flere betalinger til tiden end vi
plejer, så det er en god investering.
Medlemsregistrering
Som noget nyt har bestyrelsen kig på et nyt medlemsregistrerings- og betalingssystem (MinForening). Vi har testet systemet på en lille skare forældre. Det ser ud til at det fungerer som det
skal, så i kommende sæson regner bestyrelsen med at tage det i brug i hele afdelingen.
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Redskaber
Vi har investeret i en ny nedspringsmåtte på 3X4 meter og to vogne. Derudover har forældrebarn-holdet fået lagner og nye Fido’er (ærteposer). På grund af corona har vi måttet købe rigtigt
meget håndsprit og 4 dispensere samt afstandsbånd til sektionering.
Juleafslutning
Desværre blev der ingen juleafslutning på grund af det alt for lave forsamlingsloft. Håber vi kan
tage revanche til jul.
Hjemmeside
Vores sekretær sørger for at HPTI-Gymnastiks hjemmeside altid er opdateret med de nyeste
meddelelser.
Følg med når vi har nyheder - tjek vores hjemmeside på hpti.dk/Gymnastik.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3. Forelæggelse af regnskab/budget
Både regnskab og budget bærer præg af et år med corona.
Kasserer Jeanette Müller Jensen forelagde regnskabet for 2020:
Indtægter:
•
•

Lidt færre indtægter fra kontingenter end sidste år, men lidt mere i aktivitetstilskud pga.
mange børnemedlemmer.
Ingen indtægter ifm. arrangementer pga. corona.

Udgifter:
•
•
•
•
•

Redskaber: Der er brugt et beløb nogenlunde magen til det, der er budgetteret med.
Instruktørgodtgørelser: Lidt større udgifter pga. flere hold og dermed flere instruktører,
samt flere hjælpere.
Kurser: Der er brugt mindre end budgetteret, da folk ikke har været så meget afsted pga.
corona.
Uforudsete udgifter: Håndsprit og dispensere, men nu har vi også et godt lager til det næste
lange stykke tid.
Ingen udgifter ifm. arrangementer pga. corona.

Årets resultat: Et overskud på 6.243,46 kr.
Kassebeholdning ved årets slutning: 83.730,38 kr.
Kasserer Jeanette Müller Jensen forelagde budgettet for 2021:
Budgettet er nogenlunde status quo, og der er budgetteret med et lille overskud på ca. 500 kr.
Regnskab og budget blev taget til efterretning.
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Ad 4. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen vil ikke foreslå en kontingentstigning i sæson 2021-22, da medlemmerne ikke har
fået så meget for deres kontingent i denne sæson pga. corona. Der planlægges til gengæld en
kontingentstigning i sæson 2022-23.
Bestyrelsen foreslår således uændret kontingent i sæson 2021-22, nemlig:
•
•
•

Børnehold: 450 kr.
Voksenhold (minus yoga): 600 kr.
Yoga: hold på 1 time: 600 kr.; hold på 1 time og 15 min.: 675 kr.; hold på 1½ time: 750 kr.

Forslaget blev vedtaget.
Ad 5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for to år:
•
•

Jeanette Müller Jensen
Lone Sparrewath

Følgende blev valgt som suppleanter for et år:
•
•

Marlene Refsgaard blev genvalgt som 1. suppleant.
Line Troelsgaard Olsen blev valgt som 2. suppleant.

Sara Helweg-Mikkelsen genopstillede ikke som suppleant. Den øvrige bestyrelse takkede hende
for hendes indsats i bestyrelsen.
Ad 7. Valg af revisor
Lisette Storm Jakobsen blev genvalgt (efter tilsagn).
Ad 8. Valg af repræsentanter til hovedgeneralforsamlingen
Hovedgeneralforsamlingen afholdes torsdag d. 20. maj 2021 kl. 19.00 i klubhuset. Fra gymnastikafdelingen deltager Susanne Buch, Marlene Refsgaard og Inger Rose Hansen.
Ad 9. Eventuelt
Intet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.50, dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Inger Rose Hansen
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