
 

Årets generalforsamling afholdt i Herning 2019: 
 
Der blev holdt ét minut stilhed til minde for Peter Thorsbjergs ære. 
 
Valg af dirigent og referent: 
Dirigent: Carsten 
Referent: Daniel Worninger 
 

1) Kontrol af stemmer: 
Oksbøl, Nørre Aaby, Næstved, Herning, Frederikshavn, Vejle, Grejs Dalens Idræts Klub, 
Tønder 
 

2) Formandens beretning: 
- Jesper som formand læser sin beretning højt 
- Kurt fra Teknisk Udvalg læser sin beretning højt 
- Jimmy fra Uddannelsesudvalget læser sin beretning højt 
- Holger fra Koordineringsudvalget læser sin beretning højt 
- Kenneth fra Gradueringsudvalget læser sin beretning højt 
 

3) Forelæggelse af revideret regnskab: 
Bjarne fremlægger regnskabet for 2018. Der er underskud for første gang i mange år, 
hvilket skyldes, at der er blevet udbetalt forskud til vinterlejren på 10.000 kr. allerede i 
2018. Der er trykket nye licenser, mapper og indlæg. Der er indkøbt nye måtter. Der er 
givet tilskud til vinterlejren 2019 allerede i 2018 på 10.000 kroner.  
 

4) Forelæggelse af årets budget: 
Bjarne fremlægger budget for 2019.  
 

5) Fastlæggelse af gebyrer: 
Årsmærker: 150/75 kroner (hel- og halvårsmærker) 
Licensmappe (uden indhold): 40 kroner 
Licensindhold: 20 kroner 
Gradueringsmærke: 25 kroner 
 

6) Indkomne forslag: 
Ingen forslag 
 

7) Valg af poster til forretningsudvalg og bestyrelse: 
Jesper genopstiller og valgt 
Daniel genopstiller og valgt 
 
 



 

8) Valg af poster til udvalg: 
Koordineringsudvalg: Jimmy genopstiller og valgt, Daniel opstiller i stedet for Tommy og 
valgt. 
Uddannelsesudvalg: Holger genopstiller og valgt. Bjarne opstiller i stedet for Tommy og 
valgt. 

9) Valg af revisor: 
Martin Iversen genopstiller og valgt. 
 

10) Eventuelt: 
- Årets Jiu-Jitsu ka: Jytte Thaysen fra Tønder 
- Dato for næste års generalforsamling: 1. marts 2020 
- Den afholdende klub sørger for beværtning under afholdelse af 

generalforsamlingen. 
- Broafgift i forbindelse med kurser dækkes halvt mod dokumentation af fuld bil.  
- Der skal rettes i navnet på Sommer-og Vinterlejr således at de indeholder navnet 

“kursus”, således at der kan søges tilskud fra kommunerne.  
- Klubstatus i forbundet: (sættes som punkt under evt. fremover) 

Nørre Aaby holder 4 års jubilæum med 35 medlemmer 
Næstved mangler lidt juniorer, men træner ellers hårdt. 
Frederikshavn seniorafdeling mangler medlemmer og trues af lukning 
Herning har gode hold på både junior- og seniorafdeling. Der afholdes en 
månedlig “Kurt”-træning 
Vejle har stadig kun et seniorhold der træner. 
Odense laver masser af skolearbejde og har stor succes med det.  
GDIK holder godt på deres børnehold. 
Tønder har et godt seniorhold og mangler flere juniorer. Træner stadigvæk i 
gamle lokaler. 
Oksbøl har både junior- og seniorhold underlagt Gymnastikforeningen Oksbøl.  
 

- Sommerlejren bliver i Oksbøl den 29. juni til 2. juli 2019, Vinterlejren bliver i 
Odense 

 
Jesper fik afsluttende bemærkning og lukkede generalforsamling. 
 
 


