GREVE SENIOR SPORT

”OP PÅ DUPPERNE”

Dato:

Referat fra generalforsamling d. 29. februar 2016 kl. 1300 i GICs festlokale.
Formanden bød velkommen til de ca. 60 medlemmer der var mødt op til
generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Ole Nielsen som dirigent.
1. Valg af dirigent
Ole Nielsen blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede, ar generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Henviste til e-mail
indkaldelse og opslag i GIC samt via hjemmesiden, jf. vedtægterne.
2. Valg af stemmetællere
Vibeke Granqvist og Inge Hansen blev valgt.

3. Formanden aflægger mundtlig beretning.
Jette startede sin beretning med at byde velkommen og udtrykke tilfredshed med en rigtig
god og velfungerende forening hvor det kører for fult knald. Det er stadig sjovt at være
formand for denne fantastiske forening. Stemningen er for det meste rigtig god, lige gyldig
hvor man bevæger sig hen, og medlemstallet er stadigt stigende.
Deltagere i de kommunale projekter, som efterhånden er en pæn del af vores forening,
tæller også på medlemssiden.
Det drejer sig om - Kvinder af anden etnisk herkomst – Motionsprojektet – KOL – Diabetes
- Demens - Handicaptræning i fitness - Hold for psykisk udfordrede – og Fitnessbrugerne.
Greve kommune støtter flere af disse hold, men ofte må vi lukke hold fordi støtten ophører
midt i en sæson. Vi har selvfølgelig gjort kommunen opmærksom på at det er
utilfredsstillende for os, at de fjerner et tilskud midt i en sæson efter at vi har skrevet
kontrakter med instruktørerne, og uden at fortælle os at de har fjernet tilskuddet. Vi er nu i
dialog med kommunen om at få lavet 4-årige samarbejdsaftaler omkring tilskuddene.
Det er utroligt vigtigt for borgerne i Greve kommune, uanset hvor fitte de er, at have et
socialt liv. Men måske endnu vigtigere for de borgere som har svært ved at komme uden
for hjemmets 4 vægge alene.
I har sikkert alle set, hvordan der drikkes kaffe og spises småkager i mellembygningen.
Der holdes julefrokoster, afslutninger og folk aftaler at mødes ude i byen om sommeren. –
Alt dette ville ikke ske, hvis disse borgere ikke kom i Op På Dupperne.
Vores instruktører der står for træningen af disse svage medlemmer, gør et kæmpe
arbejde.
De møder tidligt for at lave kaffe. Nogle holder øje med tilbud på småkager.
Og så sørger de for den gode stemning på holdene, som er så vigtig. – Tak for det.
Pladsmangel
Foreløbig er der plads på holdene, så man stadig frit kan vælge hold. – Men det begynder
at knibe.
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Vi skal passe på vores succes. Det kan hurtigt vende, hvis medlemmerne bliver utilfredse
med at der er for mange på holdene.
Som vores koncept er skruet sammen, har nye medlemmer meget svært ved at forstå.
Jeg bliver tit ringet op af folk der spørger, om de ikke skal melde sig til et specielt hold.
Jeg håber vi fremover kan fortsætte med frit valgs princippet. – Men det kræver flere
instruktører, og de hænger ikke på træerne.
I vil også helst have at træningen skal foregå mellem kl. 9.00 og kl. 12.00. Så vi har en
udfordring, og det kan komme dertil at vi må lukke for medlemstilgangen.
Stafet for livet
Vi deltog igen sidste år i stafet for livet. Flot tilslutning fra foreningen. Og Elisabeth har
meldt Op På Dupperne til igen i år. Så i kan allerede nu melde jer til arrangementet i
august. – Tak for dit arbejde med det Elisabeth.
Eventudvalaget
Eventudvalget arrangerer stadig nogle fantastiske ture, som der heldigvis er stor
opbakning til. – Tak for det.
Næste tur er til Søfartsmuseet 15. marts.
Vandreture
Stavgangsinstruktørerne planlagde endnu en sommertur. Sidste år tog de til Uldum
Højskole og havde daglige vandringer på Hærvejen. Jeg har kun hørt godt om
arrangementet, og instruktørerne skal have stor tak for deres indsats. Det er med til at give
et godt sammenhold.
Jeg ved der er planlagt endnu en tur denne sommer til samme højskole som sidste år,
men turene går så vidt jeg ved til Jyllands østkyst.
Sidste år blev der for første gang i arrangeret en vandretur til udlandet, nemlig Caminoen i
Spanien. Vi havde en fantastisk tur, som startede på den franske side af Pyrenæerne, og
sluttede 170 km senere i den spanske by Logrono. I år fortsætter turen fra Logrono til
Burgos og der er fuldt booket.
Vi fik 4 nye instruktører sidste år.
Anette og Jesper, instruerer i argentinsk tango om fredagen. Der er 18 deltagere på
holdet. Vi prøver at starte et begynderhold op om onsdagen fra den 9. marts.
Det er en fantastisk dans, så i skulle prøve at melde jer til om onsdagen. Jeg ved godt
tidspunktet er dårligt, da det er efter kl. 12.00, men kan i ikke vente med middagsluren til
13.30, og så prøve tangoen.
Yoga
På grund af den store succes som yoga har været og er, blev vi nødt til at kigge efter en
ny instruktør. Inge har været behjælpelig med at finde Sidsel, som har 2 yogahold om
onsdagen. Undervisningen vil fremover foregå i aktivitetssal 2. Vi er glade for at Sidsel har
lyst til at undervise i foreningen.
Marlene
Og ja så fik vi også Marlene under vores vinger. – Men i må have gjort hende træt af at
være her, for hun stopper til påske. – Jeg har jo sagt at i skal være gode ved vores
instruktører. –

GREVE SENIOR SPORT

”OP PÅ DUPPERNE”

Dato:

Nej, Marlene har fået tilbudt et arbejde der passer lige ind i hendes familieliv, og det kunne
hun selvfølgelig ikke sige nej til. Men vi er kede af at skulle sige farvel til Marlene, og hvad
gør vi nu med vores bækkenbundshold, som jeg vidst nævner hvert år.
Krocket
Krocket var en af de første ekstra-aktiviteter vi fik på programmet i 2002. Lissy har været
udvalgsformand i mange mange år, men har valgt at stoppe.
Lissy vil dog fortsætte som instruktør i foreningen og det er vi glade for.
Lissy stod for medlemmernes tilmelding til turneringer rundt om i landet. Og vi har faktisk
haft nogle der skulle være med til DM.
Vi har i mange år afholdt et stort krocket-stævne i juli måned med over 100 deltagere. Det
har Lissy været organisator for. Der skulle sørges for forplejning, telte, borde og stole. Men
alt er kørt på skinner, og Lissy har lagt et stort arbejde i det. – Tak for det Lissy.
Softtennis
Man må sige at softtennis har været og er en kæmpe succes. Kim og Børge har hidtil stået
for det, henholdsvis mandag og onsdag, og det er deres indsats der har gjort at det er
blevet den succes det er.
Børge har desværre valgt at stoppe som instruktør med udgangen af vintersæsonen. – Vi
har været meget glade for Børges indsats. Han er utroligt pligtopfyldende. Møder i god tid,
for at alt skal være klar til kl. 9.00. Vi skal have fundet en afløser for Børge. Vi må se hvad
der sker. – Men stort tak for indsatsen til Børge, du vil blive savnet.
Kim fortsætter i foreningen, men først til efteråret igen. Kim har jo travlt udendørs om
sommeren.
Aflysninger
Det har været et mærkeligt år. Vi har haft utroligt mange aflysninger. – Det er lige før at
der ikke har været en uge uden aflysning. Men sygdom kan vi jo ikke gøre noget ved. Når
man har unge instruktører, der har børn, kan det simpelthen ikke undgås.
Det er nu ikke kun de unge der har været sygdomsramte i år, de gamle instruktører har
også måttet lægge sig under dynen.
Selvom vi gerne ville kan vi ikke bare finde erstatninger ved sygdom. Jeg kender ikke
noget vikarbureau inden for denne branche.
Vores instruktører er specialuddannede i lige de genrer de underviser i, så det gør det jo
heller ikke lettere.
Vi blev i den anledning nødt til at nedlægge et hold. Det var holdet for medlemmer der
gerne ville tabe sig. De manglede noget kontinuitet i undervisningen, syntes de og syntes
der var for mange afbud. – Men hvad gør man? – Ja vi valgte at nedlægge holdet og
betale folk det ekstra kontingent de havde indbetalt tilbage.
Der har været nogle utilfredse ryster, men kom med et forslag til, hvad vi kan gøre ved det.
Anden etnisk baggrund
Vi besluttede også sidste år at nedlægge holdet for kvinder med anden etnisk baggrund
end dansk.
Vi syntes ideen var god, da kommunen forelagde os den. – Men at det var et projekt der
skulle køre videre år efter år, med de samme deltagere og at det ikke handlede om
integration, satte nogle tanker i gang hos os. Vi måtte købe gardiner så ingen kunne kigge
ind. Dørene skulle låses så ingen kom ind.
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Ja så valgte vi at stoppe ved kontraktens udløb her i februar 2016. – Vi syntes der var for
stor forskelsbehandling. Vi har andre projekter med kommunen, hvor deltagerne kun kan
få tilbudt 5 måneder på kommunens regning, men kommer man fra et andet land kan man
få sin undervisning betalt for livstid. – Det syntes vi var forkert. – Kvinderne var ellers faldet
godt til, og vi ville jo gerne oprette et hold til dem, hvis de ville betale, ligesom alle vi andre
skal. – Men det var de ikke interesseret i.
Svømning
Vi oprettede nye vandgymnastikhold i år. – Men tilslutningen har ikke været som ønsket.
Om mandagen nedlagde vi 2 hold, og vi burde også have nedlagt et om torsdagen, da
tilslutningen tilsyneladende heller ikke har været så stor på det sidste hold.

Fredagscafe
Der er blevet nedsat et udvalg, som står for foreningens nye tiltag, fredagscafe.
En fredag i hver måned, tilbydes spisning kl. 17.00 og dans fra kl. 18.00 til folk ikke gider
mere, for 100 kroner.
Der danses forskellige genrer. Der har været zumba, linedance, lancier o. lign.
Der vil fremover blive tænkt i nye danseformer, både for par og for singler.
Det har været en succes, og jeg tror folk hygger sig.
Vi fik nyt bookingsystem sidste år, tror jeg alle er klar over.
Nogle medlemmer var simpelthen så spændte på igen at få meldt sig ind i foreningen, så
de blæste på at jeg bad dem om at vente.
Det gav mig lige lidt ekstraarbejde.
Tilmeldingen trak ud, det indrømmer jeg. Vi havde hyret konsulenter fra DGI, der havde
forstand på det nye bookingsystem. De var hjemme hos mig en hel dag, for at hjælpe med
at blive tilsluttet rigtigt. Det skulle jo gøres rigtigt, for at undgå for mange startproblemer.
Jeg troede at alt var i den skønneste orden, så jeg tog på ferie i august. På ferien
modtager jeg en mail, at DGI havde lavet en fejl, og at det hele skulle laves om, når jeg
kom hjem.
Jeg havde regnet med at tilmeldingerne ville køre lystigt medens jeg var på ferie, men
sådan var det altså ikke.
Det hele lykkedes heldigvis, selvom det var en tung omgang. Men sådan er det jo med alt
nyt. Ting tager tid, og vi vil være endnu bedre klædt på til næste år.
Lige en bøn – Lad være med at melde jer ind til efteråret, før jeg siger til. Det er ikke sjovt
at skulle finde ud af hvor forskellige indbetalinger på kontoen kommer fra. Ikke engang en
mail til mig fulgte med. Så det blev et større detektivarbejde at finde ud af hvem der har
betalt. Og jeg behøver altså ikke mere ekstraarbejde. – Så please ingen indbetalinger fordi
i nu syntes at det må være tid.
Mails
Mails fra mig har været noget rod i år. Google har pludselig lavet om, så jeg ikke kan
sende over 100 mails ad gangen.
Til næste år, vil alle medlemmer blive registreret i Conventus, vores nye bookingsystem,
og så skulle det køre på skinner.
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Jeg har vores webmaster Ole Nysom til at hjælpe mig. – Han har været til utrolig stor
hjælp omkring alt det nye. Han gav mig lov til at ringe midt om natten, hvis jeg havde
problemer med det nye system.
Ole kører vores hjemmeside upåklageligt. Han sørger for at siden er opdateret. Det er kun
mig, der glemmer at give besked om rettelser osv. Så hvis noget kører langsomt og forkert
på hjemmesiden, så er det min skyld.
Tak for hjælpen til Ole.
Fremtiden – Hvad gør vi?
Vi har en udfordring med hensyn til medlemmer fremover. Vi kan ikke blive ved med at
stoppe folk ind i lokalerne. Skal vi til at lave tilmelding til enkelte hold, vil det for det første
øge administrationen betragteligt, men det vil også ødelægge ideen med vores forening.
Skal vi lukke for tilgang? Det kan blive resultatet, hvis vi ikke finder nye instruktører.
Det er ikke nemt at finde instruktører i dagtimerne. Men vi prøver selvfølgelig. Vi har hele
foråret og sommeren til at finde på en løsning.
Hvis der er nogen der kender noget til nogen instruktører der eventuelt kunne være
interesserede i at undervise i Op På Dupperne, hører vi meget gerne om det.
Vi har endda fået et nyt lokale her i GIC. – Det hemmelige rum – som vi kalder det.
Det ligger på anden sal, og vil kunne benyttes til små hold i dagtimerne. – Men det kræver
jo som sagt flere instruktører.
Vi kan ikke klage overe forholdene hernede. – Jo måske rengøringen. Men jeg ved at
Greve Idrætsforening, arbejder på sagen.
Sommerprogrammet Er på trapperne. Der er lige et par løse ender der skal tages stilling
til. – Men jeg håber at det er færdigt til udsendelse med denne uges udgang. Vi har et stort
og flot sommerprogram. Der er heldigvis mange instruktører som har lyst til at fortsætte i
sommer. Det er vi glade for.
I skal lægge mærke til når programmet kommer ud, at linedance fortsætter om onsdagen
indtil slutningen af maj, så fortsættes der om tirsdagen. Steen underviser i linedance hele
sommeren.
Restauranten fremover
Som i nok har lagt mærke til har restauranten ikke åbent i dagtimerne mere. – Ærgerligt.
Men det skal jo også kunne løbe rundt for forpagteren.
Jeg har spurgt om det vil være muligt at holde åbent 1. mandag og 3. onsdag i måneden.
Hvis i er interesseret spørger jeg mere ind til det.
Husk at utilfredsmed med lokaliteter, instruktører, bestyrelse eller eventudvalg, skal til
bestyrelsen og ingen andre. Der er ikke nogen andre der kan gøre noget ved det. Og vi
har ikke en jordisk chance for at tage hånd om eventuelle problemer, hvis vi ikke kender til
problemerne.
Og så undgår vi også den negative snak i krogene. Så fortæl fortæl.
Det var ordene for denne gang.
Tak til instruktørerne i foreningen for deres engagement
Tak til eventudvalget og festudvalget
Tak til revisoren
Tak til dirigenten
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Spørgsmål til beretningen:
Anne: Udluftning i nye baderum ved hal 3 – 4 virker ikke tilfredsstillende.
Henning: Varmen i hal 4 virker ofte ikke, han og andre har klaget til kommunen.
Jørgen Britz: Gamle brusere virker ikke.
Jette: Vi er godt klar over at der er mange tekniske problemer i GIC og vi påpeger det i alle
sammenhænge, og andet kan vi ikke gøre.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Mona fremlagde regnskab for 2015 der viste et overskud på kr. 8.831,09 mod et
budgetteret på kr. 505,00. Mona uddybede udvalgte poster og forklarede divergenser i
forhold til budgettet.
Bent Hybholdt: foreslår at bestyrelsen underskriver regnskabet før revisoren.
Gregers: Ønskede forklaring på posten Event. Mona forklarede at det var
Eventudvalgets indtægter og udgifter.
Henning klager over manglende revisions påtegning: Mona svarede at han manglede
regnskabets side 2.
5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
Mona fremlagde bestyrelsens budget for 2015 der kalkulerer med indtægter på kr.
1.085.400- og udgifter på kr. 1.076.600,Budget 2014 blev enstemmigt vedtaget.
6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.
7. Valg (for 2 år)
I lige år vælges:
Formand og sekretær.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jette som formand og Jørgen som sekretær. Begge
blev begge valgt med akklamation.
Revisor og Revisorsuppleant.
Vagner Sørensen blev genvalgt som revisor og Bent Hybholt blev genvalgt som
revisorsuppleant. Der var ikke andre forslag.
8 Eventuelt


John orienterede om eventudvalgets kommende arrangementer og opfordrede
til gode ideer til fremtidige Event.



Anne: Spurgte til sommerfest. Jette svarede at der ikke bliver sommerfest i år
fordi der ikke har været den fornødne opbakning til tidligere arrangement.
Derudover har bestyrelsen rigeligt at lave i forvejen, men hvis der er nogle der
vil indgå i et festudvalg vil bestyrelsen se velvilligt på dette.



Lissy: Efterlyser en ny Krocket ansvarlig blandt medlemmerne.
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Liffa: Efterlyser nyt førstehjælpskursus for instruktørerne. John vil undersøge
muligheden og forelægge resultatet for bestyrelsen.



Anne – Lise: Efterlyser selvforsvar på programmet. Jette svarede at det ikke har
været muligt at finde en kvalificeret instruktør der kan undervise i dagtimerne.
På opfordring fra Anne - Lise og dirigenten klappede forsamlingen af
bestyrelsen.

Jette takkede dirigenten for god mødeledelse og erklærede generalforsamlingen for
afsluttet.

For referat: Jørgen Nielsen

____________________________________

Dirigent: Ole Nielsen

____________________________________

