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Referat fra generalforsamling d. 26. februar 2018 kl. 1300 i GICs festlokale. 
 
Formanden bød velkommen til de ca. 70 medlemmer der var mødt op til 
generalforsamlingen, det højeste antal i foreningens historie. 
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Ole Nielsen som dirigent.  
 
1. Valg af dirigent 
Ole Nielsen blev valgt uden modkandidat. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Henviste til e-mail 
indkaldelse og opslag i GIC samt via hjemmesiden, jf. vedtægterne. 
 
2. Valg af stemmetællere 
Vibeke Granqvist blev valgt. 

 
3. Formanden aflægger mundtlig beretning. 
Jette startede sin beretning med at byde velkommen og oplyste, at foreningen i år igen har 
10 års jubilæum. I 2012 var det som en del af Greve Gymnastik, og i 2018 som vores egen 
selvstændige forening ”op på dupperne”. På selve jubilæumsdagen, d. 17. marts holder vi 
fest på Langsiden med stor deltagelse. 
Medlemstallet er på dette tidspunkt ca. som sidste år med 1649 medlemmer. Vi har mistet 
en del af vores gamle stolegymnaster på grund af alder og sygdom, og vi vil alle komme til 
at savne dem.  
 
Nyt program 
Vores program fik ny opsætning med opdeling i temaer, hvilket jeg fandt mere 
overskueligt. Men det var ikke alle der var enige i det, så jeg blev nødt til at lave et extra 
delt op på dage som tidligere. Ja, det er vanskeligt at gøre alle tilfredse. 
Vintersæsonen slutter d. 23. marts og sommersæsonen starter d. 9. april. 
Sommerprogrammet vil være klar en uge inden vintersæsonen slutter, og husk – 
kontingentet gælder til d. 1. september. 
 
Når vi nu er ved kontingent, så har vi haft kontingenttjek 2 gange i denne sæson. Det er 
skræmmende at se skyldnere vende om ved hovedindgangen, når de opdager at der er 
kontrol, og så er der dem der opgiver falske navne og telefonnumre. 
Vi er desværre nødt til at tage dette problem alvorligt, så fremover vil de der bevist snyder 
blive bortvist uden mulighed for at melde sig ind igen. 
En anden konsekvens af snyderiet vil være, at fra efteråret skal alle der er medlem af 
fitness tilkøbe en nøgle. Det er beklageligt, men desværre nødvendigt. 
Jeg vil gerne takke de medlemmer der har været med at tjekke kontingent. Det burde 
være unødvendigt, men det er det desværre ikke. 
 
Jeg kan forstå, at der er nogle der har svært ved at acceptere, at spinningcentret er flyttet 
til et mindre lokale, som er for trangt og for mørkt. Det er GIF der ejer alt materiel i fitness, 
cirkeltræning og spinning, vi lejer os bare ind og må acceptere forholdene som de er. 
Jeg ved det var en nødvendig beslutning, da spinning gav et stort underskud samtidig 
med, at cyklerne var nedslidte og lokalet var meget dårligt udnyttet i dagtimerne. GIF har 
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brugt mange penge på, at vi fortsat kan spinne ligesom der arbejdes på at installere 
vindue og spinning på storskærm.  
Det har da også vist sig at cirkeltræning har været en rigtig god ide, der har givet flere 
medlemmer og bedre lokaleudnyttelse. 
Når man har brugt hele sommerferien sidste år på at renovere og indrette cirkeltræning, så 
er det ikke sjovt at høre på de medlemmer der brokker sig over de nye forhold, og slet ikke 
hvis de spreder misnøje i foreningen ved at brokke sig udenom bestyrelsen.  
 
Sidste år omtalte jeg et projekt der hed ”jeg vil ikke være ensom” som vi var gået ind i på 
opfordring fra Greve kommune. På baggrund af tidligere erfaringer havde vi gjort det helt 
klart, at vi ikke arbejdede gratis når kommunalt ansatte hjemmehjælpere, projektleder, 
konsulentfirmaer m.m. blev lønnet for at deltage. Efter en masse møde- og uddannelses 
timer skete der alligevel det, at vi fik besked på, at vi ikke fik en klejne for at deltage. Vi 
følte os i den grad til grin og valgte at trække os fra projektet. Om projektet nogensinde er 
kommet de svage ældre til gavn ved jeg ikke, men de to konsulentfirmaer der var tilknyttet 
og projektlederen, er formodentlig yderst tilfredse. 
 
Som i vil se når Mona fremlægger regnskabet, har vi haft et underskud i det forløbne år på 
kr. 90.000-. Det er ikke jordens undergang da vores egenkapital kan dække dette, men vi 
bliver nødt til at stille større krav til holdstørrelser og overlappende aktiviteter, samt hæve 
årskontingentet med kr. 50,00 således, at der kommer balance i økonomien. 
Årskontingent for holdtræning bliver dermed kr. 900-. Kun fitnesscenter kr. 900,00. Begge 
dele kr. 1520,00. Og så bliver der en investering for de der benytter fitness på kr. 200,00 
for køb af nøgle. 
 
I den forgangne vinter har der været en del nye tilbud på baggrund af ønsker fra 
medlemmerne. Knæhold – der blev en så stor succes, at vi oprettede et ekstra med 
Marlene midt i sæsonen. Cirkeltræning i de nye maskiner på anden sal har også været 
fyldt helt op fra sæsonstart og flytningen af svømning fra Tjørnelyskolen til Svømmehallen 
har givet flere medlemmer, da der kan være flere i bassinet af gangen. 
 
Landevejscykelholdet har haft så mange skader under organiseret træning eller 
selvtræning, at det er noget vi må forholde os til. Om der køres for stærkt eller teknikken er 
for dårlig ved jeg ikke, men målet med vores forening er at øge medlemmernes helse og 
livskvalitet, ikke at invalidere dem.  
Vi har dog også en rigtig solstrålehistorie på cykelholdet. Et medlem der fik hjertestop på 
turen og blev reddet af øvrige cyklister der var drevne ud i førstehjælp. Tak til Flemming 
Flindt der i samarbejde med hjerteforeningen havde arrangeret genoplivningskursus for 
cykelholdet og deres pårørende. 
 
Ud over stavgangs og Camino ferieturene, som henholdsvis Nils Otto og Jette arrangerer, 
er der kommet et nyt tilbud fra Tina og Marlene som de kalder Body and Mind.  
Hvis i er interesserede i et af disse tilbud vil det nok være en god ide at tale med 
arrangørerne inden i tilmelder jer, da det kræver nogle forudsætninger og god fysik for at 
gennemføre.  
Stavgangs- og Caminoturen kan følges på Facebook af dem der har en PC, hvis de 
tilmelder jer duppernes lukkede gruppe. 
 



GREVE SENIOR SPORT ”OP PÅ DUPPERNE” Dato: 

 
 
Og nu vi er ved PCen, så er der stadig medlemmer der siger, at de ikke får mail. Det er 
formodentlig Microsofts sikkerhedssystem der smider dem i spambakken fordi der blive 
udsendt så mange mail ad gangen, at det opfattes som reklamer. Så prøv om i kan finde 
dem i spambakken eller en af de andre sorterings bakker. 
 
Det var ordene for denne gang. 
Tak til instruktørerne i foreningen for deres engagement. Uden dem ingen forening. 
Tak til eventudvalget for nogle spændende ture. 
Tak til bestyrelsen der bruger rigtig megen tid på vores forening. 
Tak til revisoren 
Tak til dirigenten for god mødeledelse. 
 
Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: 
Der efterspørges online tilmelding på spinningholdene i stedet for papirlisterne. 
Der har været mangelfuld information omkring spinning lokale og reduceret cykel park. 
Det har ikke været mange skader under den organiserede landevejscykling. Skaderne har 
primært været når folk cykler privat. 
Jørgen bemærkede, at der er brugt mange penge på det nye spinningsrum. Ud over 
malerarbejde i lokalet er der brugt kr. 65.000,00 på nyt udsugningsanlæg. 
 
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Mona fremlagde regnskab for 2017 der viste et underskud på kr. 90.181,46 mod et 
budgetteret overskud på kr. 719,00. Mona uddybede udvalgte poster og forklarede 
divergenser i forhold til budgettet.  
 
Der var spørgsmål omkring organiseringen af fitness i forbindelse med grønne og blå 
medlemmer, foreningens betaling til GIF og administrationsaftalen. Mona og Jørgen 
forklarede de historisk betingede aftaler, men flere medlemmer gav udtryk for at de 
ikke helt forstod hvad der blev sagt. Derfor lovede bestyrelsen at udfærdige en 
skrivelse der forklarer dette. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 

5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. 
Mona fremlagde bestyrelsens budget for 2018 der kalkulerer med indtægter på kr. 
1.457.300 - og udgifter på kr. 1.439.500,- hvilket medfører et overskud på kr. 12.540- 
inden afskrivninger og 5.260- efter afskrivninger. 
Der var spørgsmål til hvor mange frivillige og lønnede instruktører der er i foreningen. 
Svar: Der er for nuværende 26 instruktører hvoraf 8 er lønnede med skattetræk, og de 
øvrige får skattefri godtgørelse  
Budget 2018 blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Indkomne forslag 
På baggrund af henvendelse fra medlem stillede bestyrelsen følgende forslag til 
vedtægtsændring: 
Nuværende tekst §2.d første afsnit. 
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Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af 
foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens 
respektive formue. 
 
Ændres til: 
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede 
forpligtigelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 
Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget bortset fra 1 person, der undlod at 
stemme. 
 

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 valgt med akklamation. 

 
      Revisor og Revisorsuppleant. 

 Der blev fra salen stillet spørgsmål til revisorernes kvalifikationer. 
 Vagner Sørensen oplyste, at han var HA og HD i regnskab fra Handelshøjskolen. 
 Bent Hybholdt, at han var HD i regnskab fra Handelshøjskolen. 

 
Vagner Sørensen blev herefter genvalgt som revisor og Bent Hybholt blev genvalgt 
som revisorsuppleant. Der var ikke andre forslag. 
 

8 Eventuelt 
  

• Annelise sagde tak til bestyrelsen med ordene: Tusinde tak fordi i redder min 
hverdag. I gør det bare så godt. 

 
• Muggi efterlyste højtaleranlæg til fremtidige møder, da de bagerste i salen 

havde vanskeligt ved at høre hvad der blev sagt. 
 
• John orienterede om eventudvalgets fremtidige planer om udflugter til Kastellet 

og Frederiksberg slot i København. 
 
     

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

 
 

For referat: Jørgen Nielsen ____________________________________ 
 
 
Dirigent: Ole Nielsen  ____________________________________ 

 
 


