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Referat fra generalforsamling d. 25. februar 2019 kl. 1300 i GICs festlokale. 
 
Formanden bød velkommen til de ca. 100 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 og Inge Hansen blev valgt. 
 
3. Formanden aflægger mundtlig beretning. 
Jette startede sin beretning med at byde velkommen og oplyste, at vi stadig er en 
velfungerende forening i fremgang. Medlemstallet er nu 1696 medlemmer, det er tæt på 
hvad vi kan bære, og det er der to grunde til. 
 
Den ene grund er manglende instruktører, da flere af de gamle stopper eller trapper ned, 
og i denne forbindelse vil jeg mindes Liffa, en meget respekteret og savnet instruktør som 
døde umiddelbart efter den sidste generalforsamling. 
 
Vi har antennerne ude efter nye instruktører. En har selv meldt sig og starter den 26. 
februar i projektet mænd +65. Hun starter som instruktør på styrketræningsholdet.  
Mette som hun hedder, er fysioterapeut, og vil også få nogle hold i sommerprogrammet. 
Nu er det lige før at vi gamle instruktører er i undertal, men super godt at få nogle yngre 
instruktører tilknyttet foreningen. 
Vi har også fået tilknyttet en praktikant – Annemette – som skal være her indtil 1. maj. Der 
er sikkert mange der efterhånden har hilst på hende. Jeg tror hun trives godt, så det kan jo 
være at vi på sigt ser hende i foreningen igen. 
 
Den anden grund til at vi snart ikke kan optage flere medlemmer er: at Ingen vil træne efter 
kl. 12.00 
Det er faktisk kun Steen der kan trække folk til linedance, efter kl. 12.00, og så Jette 
Kotmark som har bassinet fyldt hver torsdag eftermiddag. 
Der er flere sale der er fyldt til randen om formiddagen.  
– For at komme det til livs, bliver vi nødt til at lave forhåndstilmeldinger til næste år på 
nogle af de overfyldte hold. Vi har kun de lokaliteter der nu engang er om formiddagen, og 
når de er fyldt til bristepunktet, bliver undervisningen ikke optimal. 
Jeg kan godt se at det er en god ide, at man ikke skal slås om pladsen på et hold, hvis vi 

har lavet en forhåndstilmelding, for træningen skal være kontinuerlig, hvis man skal have 
noget ud af at træne. Og så nytter det jo ikke noget at man kun kan komme til en gang 
imellem når der er plads.  
Det ærgerlige ved det er, at hele vores koncept, stille og roligt kommer til at ligne alle 
andre foreninger, hvor man skal melde sig til specielle hold.  
– Det andet problem, som jeg vil kalde det, er at der ikke vil blive fuld udnyttelse af 
lokalerne, når vi laver tilmelding, da vi af erfaring ved, at folk ikke kommer hver gang. – 
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Der er jo ikke nogen der tager så meget på ferie som pensionister. Der kan så opstå 
tomme pladser hver eneste uge, som andre ville kunne have glæde af. 
Nogle vælger helt at stoppe på det hold de har tilmeldt sig, og glemmer at melde fra, og 
det går så ud over de der står på venteliste, der så ikke kommer på holdet i stedet. – SÅ 
HUSK at melde fra, hvis i fortryder at i har meldt til et bestemt hold. 
Input fra jer om, hvad i kunne tænke jer af aktiviteter i foreningen, vil blive taget imod med 
kyshånd. 
 
Vi har også mange udfordringer i forhold til at man frit kan gå rundt og træne hvor man har 
lyst, da vi har ingen mulighed for at se om alle har betalt. 
Jeg syntes det var en fantastisk ide jeg kom på for mange år siden, med fri træning på alle 
hold, for et kontingent. Men efterhånden som medlemstallet stiger og stiger, bliver det 
mere og mere uoverskueligt at kontrollere om alle der deltager i vores tilbud, reelt har lov 
til at deltage. 
 
Jeg har ganske få gange givet nedslag i kontingentet, hvis et medlem f.eks. har brækket et 
ben, og af den grund ikke kan fortsætte resten af sæsonen i foreningen. 
Alle i vores forening tager jo på ferie. Så godt som ingen har bedt om nedsættelse pga. 
ferie. – Det er dog sket, og der har jeg været naiv nok til at godkende dette i et enkelt 
tilfælde. Men det har ikke givet andet end problemer, så fremover anbefaler jeg ikke 
kontingent fritagelse.  

 
Det er umuligt at nå det perfekte, men alt i alt kører det rigtig godt rundt omkring på 
holdene.  
Jeg har indtryk af at både sommeraktiviteterne og vinteraktiviteterne kører til alles 
tilfredshed. – Lidt brok hist og pist kan jo aldrig undgås, hvor der er mennesker til stede, 
Og kritik man lærer man jo også af. 
 
Vi har efterhånden en del tilbud i sommerferien, såsom højskoleophold, vandreture og 
body and mind. 
Stavgængerne var på Hadsten Højskole sidste sommer og var så glade for det, at de har 
valgt at tage samme sted hen i år. – Tilslutningen er stor, så de må gøre det godt. 
Marlene og Tina arrangerede et Body and Mind i Kalvehave sidste år. – Der var fyldt op, 
og mange har givet udtryk for at de vil deltage igen i år, denne gang bliver det på Møn. 
Caminoturen sidste år, var en hård nyser. Meget kuperet og vådt terræn, få steder hvor vi 
kunne tanke op efter de hårde strabadser. Men en meget flot tur.  
I år havde jeg arrangeret to ture. Men det er kun den ene der bliver til noget. Så vi starter 
helt forfra i år med at gå over Pyrenæerne fra Frankrig. Jeg sætter som sædvanligt billeder 
på facebook, så dem der er interesserede kan følge med. 
 
Eventudvalget 
Eventudvalget er som sædvanlig flittige. De har arrangeret nogle rigtig gode ture, som der 
heldigvis og er stor tilslutning til.  
Turene er med til at give et godt sammenhold i foreningen, da medlemmerne mødes på 
kryds og tværs af holdene, under helt andre former. Man er sammen i mange timer og får 
nogle fælles oplevelser, som man kan tale videre om når man kommer hjem. – Jeg tror det 
er meget værdifuldt for foreningen. 
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GIC 
Nu er det 1½ år siden at GIC blev uden en centerchef.  
I dag er det formanden for Brugerrådet, Jørgen, Pernille fra kontoret, Trine fra 
Idrætsfritidsklubben og Jesper Svensson fra Kultur og Fritid, der i samarbejde med Teknik 
og Miljø , hvor Dennis er ansat, der sørger for at hjulene kører rundt i GIC. 
Og jeg skal da lige love for, at tingene er begyndt at køre. 
Rengøringen er blevet taget hjem igen, så det ikke er et rengøringsfirma der står for det, 
men folk der er blevet ansat til kun at gøre rent i GIC. – Og jeg syntes virkelig man kan se 
en ændring. Jeg syntes generelt at der er blevet meget mere rent her i centeret.  
Mandag morgen kan der godt være lidt beskidt i Hal 1, men det handler også om finanser 
og om at have personale nok til at nå at få gjort rent efter store weekendarrangementer, 
hvor der flyder med popcorn, ispapir, jord og alt muligt andet affald som tilskuerne bare 
smider på gulvet, inden de går hjem. – Ærgerligt at folk ikke tænker over at rydde op efter 
sig selv. – Hver gang jeg påtaler det overfor Dennis, ved jeg han gør en indsats for at få 
tjek på det. 
 
Derudover er mulighederne for at få lavet forbedringer og få indkøbt nedslidt og 
manglende materiel til GIC blevet meget forøget. – Der er sket mange gode ting. 
I Hal 1 er der kommet nyt musikanlæg. Mit næste ønske er at få højtalerne til at hænge 
ude i hallen, så lyden bedre kan høres ude i krogene. 
Vi har fået dør udefra til redskabsrummet i Hal 4, så det ikke mere er nødvendigt at 
forstyrre undervisningen, hvis man skal ind med redskaber eller hente redskaber. 
Gulvene i haller og aktivitetssale er blevet lakeret og der er endelig kommet vindue i 
spinningrummet. 
Der er også indkøbt nye net til softtennis. 
Og så er der kommet fast udsmykning op i mellemgangen. Og der kommer også snart 
udsmykning udendørs på de grå mure. Det kommer til at ligne det der hænger indendørs, 
men i meget større format. 
 
Ja, så er der også Henrik og Langsiden - Det har været en lang sæbeopera. 
Foreløbig er hans kontrakt forlænget til 1. juli og der skal snart være forhandlinger om det 
videre forløb. 
Jeg ved Henrik er meget glad for den underskriftsindsamling som Lis Wiberg satte i gang. 
– Og hun gik til borgmesteren med 794 underskrifter. – Rigtigt flot initiativ, og formentlig en 
øjenåbner for politikerne, der dog i første omgang ikke har haft skylden for dette forløb. 
Det er administrationen der har klokket i det. – Vi må vente og se hvad der sker. 
 
Jeg ved ikke om i har lagt mærke til at der ikke har været nogen sundhedsmesse i hallerne 
i år.  Begrundelsen var at den ikke gav overskud. – Derfor er vi sluppet for de aflysninger 
vi tidligere har haft i forbindelse med messen. 
 
Fester 
Vi havde en forrygende jubilæumsfest sidste år. Rigtig god stemning og i det hele taget en 
dejlig aften. 
I november afholdt vi endnu en fest, men denne gang var der kun 70 der havde tilmeldt 
sig. – Det er et stort arbejde at arrangere sådan en fest, så vi holder pause i år. Måske var 
det for meget med 2 fester på et år. – Vi er jo trods alt en Senior Idræts Forening.  
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Nyt projekt i samarbejde med Københavns universitet 
I november måned blev vi kontaktet af DGI, som spurgte om vi var interesseret i at være 
med i et projekt for mænd +65 år, som ikke var vant til at træne.  
Vi tog til Københavns Universitet, hvor vi blev præsenteret for projektet, og syntes det lød 
spændende. 
Derfor blev der sendt mail ud til medlemmerne om projektet, og det er endt med at det 
hele starter op i dag. Med Boccia kl. 11.45 (hver mandag) 2 mand har meldt sig og 
floorball (mandag og onsdag kl. 12.00-13.00) 16 mænd har meldt sig til floorball, og det 
selvom det er efter kl. 12.00. 
Styrketræningsdelen med 13 deltagere bliver tirsdag og torsdag også om eftermiddagen. 
Alle deltagere har haft en aktivitetsmåler på i en hel uge, er blevet senior fitness testet, og 
efterfølgende været på Københavns Universitet og er blevet scannet og målt og vejet. 
Det bliver spændende at følge fremgangen, og hvor den vil være størst. 
En af deltagerne fik invitationen til projektet i julegave af konen. 

Det må da siges at være en hårfin hentydning. 
 
Vintersæsonen slutter 28. marts og Sommersæsonen starter 8. april 
Så der vil i slutningen af marts komme et nyt program, gældende for sommeren, og hvor 
der vil stå, hvornår de enkelte hold stopper, og hvornår udendørsaktiviteterne starter. Så 
husk lige at gemme programmet, så i selv kan følge med i, hvornår de forskellige hold 
slutter. 
 
Mona 
Vores kasserer igennem 10 år har valgt at stoppe i år.  
Vi har været meget glade for at have Mona som kasserer. Hun er meget pligtopfyldende 
og grundig.  
Nogle gange kan hun dog være både nærig og meget stædig. Men det skal en kasserer 
selvfølgelig være. Men når der har været uenighed, har vi fået talt det igennem, og er 
kommet videre med godt humør. 
Jeg vil gerne takke dig for din store indsats. Du har tilbudt at hjælpe den nye kasserer i 
gang, og det vil vi selvfølgelig takke ja til. 
Du forlader en forening med penge på kistebunden og en sund økonomi. Det er flot.  
Jeg ved dog, at vi får dig at se rundt om på holdene, for du kan jo ikke undvære 
træningen, eller snakken med de andre på holdet, medens du træner. – Jeg ved ikke hvad 
der tæller højest. 
Jeg vil også takke vores dygtige instruktører, som uge efter uge, står klar til at undervise 
jer, for uden dem havde vi ikke vores fantastiske forening. 
Jeg vil takke eventudvalget for deres gode ture. 
Jeg vil også takke de instruktører, som orker at arrangere ferier med undervisning, 
foredrag m.m. bestyrelsen, der bruger megen tid på vores forening, revisorerne og vores 
efterhånden faste dirigent – Ole Nielsen.   
 
Dette var ordene for denne gang.  
 
Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: 
Stig: Fortsætter landevejscyklingen efter at Danny er stoppet som instruktør.  
Jette: Dette er der endnu ikke taget stilling til. 
Anne: Det er ærgerligt at der ikke bliver arrangeret fester i år. 
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4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Mona fremlagde regnskab for 2018 der viste et oerskud på kr. 52.741,78 mod et 
budgetteret overskud på kr. 5.260,00. Mona uddybede udvalgte poster og forklarede 
divergenser i forhold til budgettet.  
 
Der var følgende spørgsmål til regnskabet: 
Ingelise Højer. Hvorfor skylder GIF os over 82.000,00. Mona: I forbindelse med 
etablering af fitness- centret lånte vi GIF 200,000,00. De 82.000 er restbeløbet på 
dette lån. 
Stig. Hvorfor er kørsel så stort i forhold til det budgetterede. Mona: Primært fordi Jette 
og Jørgen har boet i sommerhuset i hele 2018 og derfor har fået en del af deres løn 
udbetalt som kørepenge. 
Lone: Hvad betaler vi i leje for at være i GIC. Mona: Som godkendt folkeoplysende 
forening betaler vi ikke for at være her. 
Jan: Spørgsmål til sammenhængen mellem lønnede og ulønnede instruktører. Mona: 
Når vi udarbejder budgettet ved vi ikke om instruktørerne vælger at være lønnede eller 
ulønnede. De kan skifte fra det ene til det andet pr. 1. januar hvilket skaber 
divergensen mellem det budgetterede og det realiserede. 
Stig: Hvem har prokura til foreningens konti: Jette: Jeg har kontokik, men det er kun 
Mona der kan udbetale. 
Stig: Dette er ikke hensigtsmæssigt, da foreningen går i stå hvis kasseren falder bort 
eller på anden måde bliver ude af stand til at varetage hvervet. (flere tilsluttede sig 
dette synspunkt)  
Jette: Dette har jeg aldrig tænkt på, men kan godt se problemstillingen. Spørgsmålet 
vil blive undersøgt. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 

5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. 
Mona fremlagde bestyrelsens budget for 2019 der kalkulerer med indtægter på kr. 
1.454.800 - og udgifter på kr. 1.439.000, - hvilket medfører et overskud på kr. 15.800- 
inden afskrivninger og 5.770- efter afskrivninger. 
Der var ingen spørgsmål til budgettet. 
Budget 2018 blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Indkomne forslag 
1. På baggrund af at Mona har valgt at aftræde som kasserer, stillede bestyrelsen 

følgende forslag: 
 

Ny § 2.f. 
Hvis et medlem har gjort en stor og langvarig indsats for foreningen, kan 
generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, vælge at gøre dette medlem til 
æresmedlem. Æresmedlemmer kan vederlagsfrit deltage i alle foreningens daglige 
motionstilbud og fester. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
2. Forslag om ændret tilmeldingsprocedure for indoor cykling, indsendt af Stig 

Remsted: Stig meddelte at han overlod beslutningen til bestyrelsen, så forslaget 
kom ikke til afstemning. 
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3. Omhandlede et medlem der var blevet bortvist for kontingentunddragelse. 

Medlemmet havde gennem en jurist ønsket sagen forelagt generalforsamlingen, 
men da hverken medlem eller jurist var til stede blev sagen ikke behandlet. 

 
7. Valg (for 2 år) 

I ulige år vælges:  
Kasserer og bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af John som bestyrelsesmedlem. John blev valgt med 
akklamation. Der var ikke andre kandidater. 
Birgit Ottosen præsenterede sin baggrund og blev herefter enstemmigt valgt som 
kasserer. Der var ikke andre kandidater. 

 
      Revisor og Revisorsuppleant. 

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

8 Eventuelt 
 
• Jette holdt en takketale for vores afgåede kasserer Mona Britz og overrakte hende 

en erkendelighed fra foreningen. 
 

• Helen Nielsen mindedes Anne- Lise Nielsen og sagde tak til Jørgen, Jette og den 
øvrige bestyrelse for foreningens mange aktivitetstilbud 

 
• Stig Larsen opfordrede til kontingent kontrol således, at vi undgår gratister. Mona 

svarede, at det bliver gjort 2 – 3 gange om året. 
 

• John orienterede om eventudvalgets fremtidige planer om udflugt til 
Dyrehavsbakken d. 22. maj. 

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

 
For referat:  
Sekretær: Jørgen Nielsen ____________________________________ 
 
 
Dirigent: Ole Nielsen  ____________________________________ 

 
Formand: Jette Nielsen ____________________________________ 
 
 
Kasserer: Birgit Ottosen _____________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem:  
John Mørch Christensen ______________________________________ 


