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Referat fra generalforsamling d. 23. februar 2017 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 stemmetæller. 

Vibeke Granquist. 
 

3. Formanden aflægger mundtlig beretning. 
Jette startede sin beretning med at byde velkommen og udtrykke tilfredshed med de 
mange aktiviteter og stigende medlemstal. Medlemstallet er steget fra 1354 til 1619. I 
medlemstallet indgår deltagere i kommunale projekter samt fitnessmedlemmer. Ikke alle 
medlemmer har betalt fuldt kontingent, da beløbet nedjusteres løbende over sæsonen 
således, at alle betaler frem til sæsonstart d. 1. september. Vi er i gang med forhandlinger 
om et nyt kommunalt samarbejdsprojekt der medfører endnu flere medlemmer, dette 
kommer jeg tilbage til senere.  
 
Det nye betalingssystem virker og jeg begynder at føle mig tryg ved at bruge det, men vi 
vil som tidligere modtage kontant betaling fra dem der ikke vilde med at bruge PC. Der har 
været en del problemer med modtagelse af e-mail. Husk at det gamle medlemssystem er 
udgået og vær meget omhyggelig med at skrive jeres mail adresser rigtigt når I betaler, så 
skal vi nok, hen af vejen, få alle de der ønsker det med på mail listen.  
 
Efter sidste generalforsamling har vi opsagt aftalen med træning af psykisk syge fordi de 
simpelthen ikke kunne tage sig sammen til at stå op og komme til træning. De havde godt 
nok en mentor, men mentoren stod bare og ventede på dem i GIC medens de sov videre 
derhjemme. De andre specialhold kører fortsat fint med stort fremmøde. Som noget nyt 
tilbød vi sidste sommer stole og specialhold sommertræning hvor instruktørerne underviste 
på skift. Det blev en stor succes med stort fremmøde hvilket er vigtigt, hvis man skal 
bibeholde sin opnåede funktionalitet.  
Vi bruger en del penge på kaffe og småkager, men de er givet godt ud da det sociale 
sammenhold er et vigtigt element når man skal tage sig sammen til at komme afsted til 
træning.  
 
Vi har haft en del nye tilbud i år: Mindfuldness og Qigong med Anette og jeg beklager 
meget de mange aflysninger der har været på disse hold, men Anette glemte en anden 
aftale, da hun skrev kontrakt med os. 
Så har vi startet Taichi med Jørgen. Det er meget svært men man får tømt hjernen, det er 
nok grunden til, at Jørgen er så god til det. 
Tina har startet træning for bryst opererede og er nu ansat i foreningen 4 dage om ugen 
og det er vi meget glade for. 
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Efter mange års efterspørgsel for at få badminton på programmet startede vi to hold op i 
denne sæson, men det er åbenbart ikke altid man kan regne med hvad I siger, for vi måtte 
lukke dem begge igen på grund af manglende tilslutning. 
Der er rigtig mange mennesker på mange af holdene, så vi har søgt flere lokaler til den 
nye vintersæson og arbejder på at kunne præsentere nye spændende tilbud. 
 
Svømmeholdene om torsdagen er fyldt op, så det må siges at være en succes, men det 
bliver sidste sæson på Tjørnelyskolen, da den som bekendt lukker til august. Vi har endnu 
ikke modtaget svar på vores lokaleansøgninger, men håber at få de samme tider i 
svømmehallen som vi havde på Tjørnely. 

  
Vi har to medlemmer, Lissy og Karen, som har deltaget i DM i krocket i år. De har løbende 
vundet parturneringerne i sommer, vundet Østmesterskabet, Landsdelsmesterskabet og 
så gik den altså heller ikke længere. Men flot at de kunne kvalificere sig til et 
Danmarksmesterskab som blev afholdt i Møldrup i september.  
 
Vi deltog igen sidste år i Stafet for livet, men det blev ingen stor succes. Alt for få fra vores 
forening viste interesse. Så i forhold til det arbejde vores instruktører lægger i det, regner 
jeg ikke med at det er noget vi fortsætter med. 

 
Stavgængerne har været på Uldum højskole i Jylland. Vejret var ikke det bedste, men 
turen må have været god alligevel, da der igen i år er arrangeret en tur. 
I år tager de på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord . Nogle skal gå på 
gendarmstien, andre tager på ø-vandringer. Det lyder spændende. 

 
Danny, vores cykel- og spinning instruktør, arrangerer jævnligt teaterture med spisning. 
Der er også stor tilslutning. Godt initiativ og altid dejligt når der bliver bakket op om ens 
arrangementer. 
 
Camino deltagerne klarede alle de 150 km sidste år, og alle har meldt sig til turen i år, hvor 
vi går fra Astorga til Sarria, der ligger 100 km fra Santiago. Fra Sarria til Santiago tager vi 
bussen, da denne del af turen er meget turistet. Det bliver en meget spændende og flot tur 
i år. Vi skal igen gå 150 km. 
 
Eventudvalget arrangerede sidste år ture til Søfartsmuseet i Helsingør, Samlermuseet på 
Møn og for nylig var de på rockmusset i Roskilde. Og de har en ny tur i støbeskeen til den 
gamle lufthavnsterminal i Kastrup. Der er tilmeldinger på vej. 
Alt sammen gode initiativer, som medlemmer og instruktører står for. Tak for jeres store og 
flotte arbejde. Jeg er sikker på at medlemmerne sætter stor pris på jeres indsats. 
 
Vi prøvede ved sæsonstart, at få fredagscafeen op at stå, men der er altså for få der er 
interesserede. – Så det er droppet. 
I slutsæsonen sidste år, måtte vi aflyse flere arrangementer og i startsæsonen i år, var der 
meget få tilmeldinger, så vi har valgt at aflyse foreløbigt. Alle bruger tid og energi på at 
arrangere, og når det så flere gange ender med aflysning, har vi valgt at holde en pause. 
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Vi har netop indgået flere 4-årige aftaler med Greve Kommune. 

• Det drejer sig om motionsprojektet –  

• Træning for borgere med nedsat funktionsevne 

• Træning for borgere med demens 

Dejligt at vi ikke hvert år skal kæmpe for at disse hold kan fortsætte. 
Derudover er vi blevet tildelt puljemidler til handicaptræning i fitnesscenteret i 3 år. 

 
Greve Kommune har efter ansøgning til Sundhedsstyrelsen om midler til en styrket indsats 
mod ensomhed blandt ældre der modtager hjemmehjælp, fået bevilget 3,2 mill. Kroner. 
Projektet lægger op til et bredt samarbejde mellem kommune, frivillige foreninger og 
private leverandører.  
Op På Dupperne er blevet spurgt om vi vil deltage i dette projekt, og det har vi sagt ja til. 
Det vurderes at der er mellem 3- og 400 ensomme ældre i Greve.  
Da jeg tidligere gav udtryk for at jeg forventede flere medlemmer i foreningen, var det 
nogen af disse ældre. 
Ensomhed er en del af tilværelsen for hver fjerde ældre i Danmark der modtager personlig 
pleje. Og over 50 procent af disse føler sig ofte eller en gang imellem uønsket alene. 
Vi er endnu ikke helt klar på hvordan vi skal gribe det an. Men vi ved at 10 instruktører skal 
på kursus i hvordan vi tackler disse borgere. 
Vi forventer at vi skal tilbyde dem motion på et passende niveau.  
Det sociale samvær efter motion for de mindre mobile, kører jo i forvejen på skinner, så 
det vil formentlig være nemt at få sluset nogle flere ind. 
Vi vil, hvis vi føler det nødvendigt, arrangere en eller anden form for cafe, med sang og 
hygge. 
Måske skal vi ud i hjemmene og fortælle om vores tilbud. Det er det vi skal klædes på til, 
via kommunens kurser. 
Det bliver spændende. – Så snart vi ved noget mere, vil vi kontakte vores instruktører. 
 
Vi modtager meget gerne ønsker for aktiviteter i foreningen. Men tænk lige på om det er 
noget i gider deltage i, så det ikke går ligesom badminton.  – Det er ikke sikkert vi kan 
opfylde dem, men vi vil i hvert fald tage stilling til om det er noget der kan blive aktuelt. 

 
Vi er en stor forening, som kan risikere at løbe ind i problemer, vi ikke selv kan løse. Vi er 
derfor medlem af Greve Idræts Forening, hvis overordnede formål er at bistå deres 
medlemmer, hvis vi hidkalder dem. 
Det er en forening der i Greve har eksisteret siden 1902. 
Foreningen er opdelt i selvstændige administrative og økonomisk selvstyrende afdelinger. 
Hver af disse selvstændige foreninger har 2 repræsentanter i Greve Idræts Forening. 
Jeg kan lige i den sammenhæng fortælle at formanden for Greve Idræts Forening er vores 
sekretær Jørgen og Ole vores dirigent sidder også i forretningsudvalget i GIF og er 
næstformand i Idrætsrådet.  
Ole træder ud af Idrætsrådet i år. Han bliver meget svær at erstatte. Han har gjort et 
kæmpe arbejde for idrætten i Greve. – Giv ham lige et klap.  
MEN hvor finder vi en anden vi kan indstille til Idrætsrådet? Kender i nogen der er 
kvalificeret. Eller mener i selv at være det, så giv os lige et praj.  
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Idrætsrådet er et politisk nedsat udvalg, der udfører et meget stort arbejde til gavn for 
idrætten i Greve kommune. 
Formålet er primært at rådgive politikerne om alle forhold der vedrører idrætten, men det 
er også Idrætsrådet der fordeler lokaler og de økonomiske puljemidler der bliver afsat til at 
støtte idrætten. 
Det er et spændende og omfattende arbejde, men hvis man skal bidrage og have 
indflydelse kræver det, at man har indsigt i idrættens verden og ved hvordan den 
kommunale administration og det politiske system fungerer. På kommunens hjemmeside 
kan interesserede se mere specifikt hvad Idrætsrådet arbejder med.     

 
Sommerprogrammet kommer ud ugen før påske. 
Vi holder påskeferie fra fredag den 7. april til og med den 17. april. 
Hvis nogen har nogle ideer til sommerprogrammet, kan det nås endnu. 
Dejligt vi kunne bruge Langsiden i dag. – Ærgerligt Henrik ikke vil holde åbent, bare 1 
mandag om måneden. 
Tak til instruktørerne for deres store arbejde. 
Tak til bestyrelsesmedlemmerne 
Tak til dirigenten. 
 
Spørgsmål til beretningen 
Henning: Hvilke politikere sidder i Idrætsrådet? Anne Marie Lüduck og John Olsen. Hvor 
mange deltagere er der på demensholdet? Ca. 15 deltagere. 
 
Anne Lise: Hvad med sommerprogram? Programmet udsendes inden påske. 
 
Muggi: Hvad med hjertehold? Jørgen svarede at kommunen stoppede tilskud til dette hold, 
som var kr. 7000- om året, og ikke havde henvendt sig efterfølgende. Det er heller ikke 
muligt for mig at tage flere hold her midt i sæsonen.  
 
 
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Mona fremlagde regnskab for 2016 der viste et overskud på kr. 92.008,71 mod et 
budgetteret på kr. 1.305,00. Mona uddybede udvalgte poster og forklarede divergenser i 
forhold til budgettet. Mona udtrykte tilfredshed med, at foreningen har en robust økonomi 
der kan imødegå eventuelle nedskæringer i kommunale tilskud. Mona fortalte at vores 
tilgodehavende fra GIF er nedbragt yderligere i forbindelse med vibrationsmaskine til 
fitness. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 
5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. 
Mona fremlagde bestyrelsens budget for 2017 der kalkulerer med indtægter på kr. 
1.188.300- og udgifter på kr. 1.178.000,- 
Budget 2017 blev enstemmigt vedtaget. 
 
6. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag til behandling. 
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7. Valg (for 2 år) 

I ulige år vælges:  
Kasserer og bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mona som kasserer og John som bestyrelsesmedlem. 
Mona erklærede sig villig til genvalg. John var ikke til stede men havde givet tilsagn på 
tidligere bestyrelsesmøde. 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 
Lena: Der mangler handicapparkeringspladser i GIC. Jørgen: jeg tager spørgsmålet op i 
brugerrådet. Medlemmerne på stoleholdene efterspørger en sommerudflugt. Jette: En 
rigtig god ide, hvis det er noget de selv arrangerer. 
 
Henning: Der er for koldt i hal 4. Andre mente der er for varmt. 
 
Stig: efterlyser hjertestarterkurser for medlemmerne. Foreningen uddanner instruktørerne 
og har ikke overskud til at arrangere kurser for medlemmerne. Henviste til Røde kors og 
andre der udbyder kurser. 
Hvor er smertegrænsen for hvor mange medlemmer vi kan være? Den er nået medmindre 
vi kan lære medlemmerne, at man også kan træne om eftermiddagen. 
 
Muggi: Der bliver ikke gjort ordentlig rent i fitness. Jette: Der er beskidt overalt i GIC, 
specielt efter særarrangementer i weekenden. Jørgen er i gang med at gøre noget ved 
problemet. 
 
Anne Lise: Vil takke bestyrelsen fordi de holder liv i mig og min mand. 
 
Jette takkede dirigenten for god mødeledelse og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 

 
 

For referat: Jørgen Nielsen ____________________________________ 
 
 

Dirigent: Ole Nielsen  ____________________________________ 

 
 


