Rudkøbing Gymnastikforening
Generalforsamling onsdag d. 16.06.21 kl. 18.00 i Langelandshallens cafeteria.

Referat
1. Valg af dirigent
Marlene Thejl blev valgt.
Annoncen med varsling om generalforsamling var annonceret tre uger før,
men desværre sat i den forkerte avis, nemlig Ugeavisen Svendborg.
2. Formandens beretning v/ Louise Korfing Kieler
Louise fremlagde formanden beretning.
Anette spørger ind til, om vi har tænkt at markere 90års jubilæet, hvilket
ikke er planen før 100 års jubilæum.
3. Fremlæggelse af regnskab v/ Stine Nyman Nistrup
Stine fremlagde regnskabet for 2020.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag er kommet ind.
5. Orientering om budget
Stine orienterede om budgettet for 2021.
6. Fremlæggelse af kontingent
Vi har besluttet, at kontingentprisen fortsætter uændret.
Vi har tidligere haft forvirring vedr. Kontingent for mor/barn hold.
Vi har derfor valgt at ændre kontingent på mor/barn holdet. Det bliver
samme pris som på andre hold – kr. 580,00. dvs. 290 for barnet og 290 for
den voksne.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Bestyrelsen består af:
Bestyrelsen:

Louise Korfing Kieler
Maja Bæk Hartung
Stine Nyman Nistrup
Anita Rasmussen
Susanne Ørsted Borum
Jannie Overgaard
Sofie Sæderup

ikke på valg
på valg (ønsker ikke genvalg)
på valg (ønsker genvalg)
på valg (ønsker genvalg)
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Bestyrelsen foreslår Heidi Olsen som ny i bestyrelsen – Heidi blev valgt.
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Suppleanter:
Heidi Olsen
Stine Dam Gregersen

går i bestyrelsen
ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Karin Christiansen og Kit Lund Christiansen som nye
suppleanter. De blev valgt.
Der er lavet skriftlig aftale, da de ikke var til stede.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Karina Bernth Nørgaard – revisor
Karina Vous Læsgaard - revisor
Heidi Hvidsten - revisorsuppleant

(ønsker genvalg)
(ønsker genvalg
(ønsker genvalg)

9. Eventuelt.
Anette spørger til, om vi skal være med til Folkemøde, som skal være i
oktober i Ørstedspavillonen. Louise fortæller, at vi tidligere har deltaget i
det, men det fik foreningen desværre ikke noget ud af.
Foreningen vil da tage det op, og finde ud af, hvad vi skal, og om vi evt. skal
deltage i det igen.

