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Referat fra generalforsamling d. 24. februar 2020 kl. 1300 i GICs festlokale. 
 
Formanden bød velkommen til de ca. 100 medlemmer der var mødt op til 
generalforsamlingen, et imponerende antal i forhold til andre foreninger. 
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 men savnede en indkaldelse på hjemmesiden, jf. 
vedtægterne. Forsamlingen godkendte enstemmigt generalforsamlingens lovlighed. 
 
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 det stadig går rigtigt 
godt. Det er rart at komme her, fordi der alle steder spores en god stemning og en 
tilfredshed med foreningen og dens aktiviteter. 
 
Sidste nye medlemstal er 1754 medlemmer, ca. 60, mere end sidste år.  – MEN hvor 
mange er vi egentlig? Når vi har kontingenttjek, er der mange der lægger mærke til, at 
nogle vender om og går ud igen, når de ser vi har tjek. – Hvorfor vender de om, og HVAD 
gør vi ved dette?  
I forvejen er det ikke særligt dyrt at være medlem af foreningen, så meget mærkeligt. 
Derudover er det da også at gøre grin med jer der betaler.   
Hvis nogen har gode råd til hvordan vi kommer det til livs, tager vi meget gerne imod. Og 
vi tager også meget gerne imod navne. Vi skal nok lade være med at fare i flint, for der 
kan jo være nogle gode grunde til at folk ikke har fået betalt. 
 
Til sidste generalforsamling fik vi ny kasserer, Birgit. – Det har været et stort arbejde for 
hende, at lære foreningen at kende indefra. – Men du skal have stor ros Birgit. Du er aldrig 
bange for at spørge, hvis der er noget du er i tvivl om, og det skal du endelig blive ved 
med. – Det er jo en stor forening med stor omsætning, og med over 30 ansatte. Da Birgit 
tiltrådte, var hendes store ønske at få lavet regnskabsåret om. – Vi har flere gange i de 
forløbne år spurgt kommunen om det kunne lade sig gøre. Og vi har hver gang fået at 
vide, at det var en byrådsbeslutning at foreningerne i Greve skulle følge kalenderåret. 
 
Så tog fanden ved Jørgen og han gik ned på kommunen og bad om at se den 
byrådsbeslutning. De ledte og ledte og måtte til sidst indrømme, at der IKKE havde været 
nogen byrådsbeslutning, så vi kunne frit vælge om vi ville følge kalenderår, eller 
aktivitetsåret. 
 
Så slog hjernen åbenbart fra, for vi skyndte os at lave det om, så regnskabet der bliver 
fremlagt i dag, hedder fra 1.1.2019-31.08.2019. – Vi glemte blot at vi skulle have ventet til 
efter generalforsamlingen, da der i vores vedtægter står, at regnskabsåret går fra 1.1.-
31.12. Og at ændringen skulle vedtages på generalforsamlingen. Håber ikke det er noget 
problem, for kasserer i så stor en forening hænger ikke på træerne. 
Vi har dog foreslået en vedtægtsændring, som i senere vil blive præsenteret for. 
 
Greve Kommune fordeler midler til pensionistaktiviteter efter lov om social service §79. 
Formålet med puljen er at støtte forebyggende og aktiverende aktiviteter, der fortrinsvis 
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retter sig mod pensionister i Greve Kommune. Kriterierne for tildeling af midler er, at 
aktiviteten skal have et aktiverende formål. 
 
Vi er blevet tildelt 20.000 kroner til træning af demente med pårørende. Vi forestiller os, at 
både de pårørende og den demente vil have stor glæde af at foretage sig noget sammen. 
 
Når det er træning med pårørende, behøver instruktøren heller ikke at have hjælper på, 
der har hun de pårørende. – Vi håber at kunne sætte aktiviteten i gang til september når 
den nye sæson starter. Vi forestiller os at vi skal samarbejde med demenskoordinatorerne 
så de henviser folk til træningen. – I Greve kommune er der rigtig mange der har fået 
diagnosen, 800 har jeg hørt, så hvis koordinatorerne har tid, skal det nok komme op at 
køre.  
 
I Greve har vi et Idrætsråd som har til formål at.  
Rådgive det politiske niveau om alle for idrætten væsentlige forhold i Greve Kommune 
samt at medvirke til at styrke den samlede indsats for idrætten i Greve Kommune inden for 
den vedtagne idrætspolitik og tilhørende handlingsplaner. Gennem Idrætsrådet kan vi 
søge forskellige puljer: Vi har søgt om handicaptilskud til handicappedes adgang til 
fitnesscenteret. Vi har jo et problem i forhold til adgangen til fitnesscenteret, da det ligger 
på 1. sal. Derfor er der brug for hjælpere, til at få folk op ad trapperne, og ned igen, hvis de 
skal på toilettet. – Vi andre tænker ikke over at det kan være et problem, men nogle farer 
faktisk vild, når de skal på toilettet, så hjælperen må vente og hjælpe vedkommende op 
igen.  
Det har været en meget mærkelig proces. For det første skulle vi kunne dokumentere en 
fremgang for de handicappede. – Men hvis man er handicappet har man ingen fremgang. 
Det har været en stor gang rod, hvor de ansvarlige i Idrætsrådet ikke har haft styr på 
tingene. De har ikke læst vores ansøgninger ordentligt igennem, og de har bestemt ikke 
haft den mindste forstand på handicapbegreber og hvad der rent praktisk skal til for at 
varetage denne opgave.  
Vi skal hvert år kæmpe og kæmpe for at få pengene til dette projekt, men er ved at nå til 
det punkt, at vi udfaser projektet, og stopper med at søge flere midler. Til gengæld har vi 
et godt samarbejde med social- og sundhed, hvor vi har 2 projekter, som kører 
formidabelt. 
Motionsprojektet, hvor Annemette er kommet tilbage og hjælper Tina. Træning for 
demente, styret af Tina og 2 hjælpere, fordi der på dette hold ikke er pårørende der 
deltager. Vi har et rigtigt godt samarbejde med visitatorerne og træningsenheden. Vi 
skriver 4-årige kontrakter, og det har kørt på skinner i de sidste 15 år det har været i gang. 
Vi skal inden 1. juli have indgået nye aftaler.  
 
Som idrætsforening skal man ikke betale affaldsgebyr. Det har kommunen haft svært ved 
at forstå. Vi har i mange år fået faktura på affaldsgebyr. Og efterfølgende har vi fået at 
vide, at vi ikke skal betale det. – Efter nogle år på den måde, fandt de endelig ud af at 
trykke på en eller anden knap, så vi ikke fik fakturaer. Nu da Birgit er kommet som ny 
kasserer, har hun jo siddet og kigget på kryds og tværs for at se, hvordan det hele så ud. 
Hun fandt ud af at vores manglende betaling af affaldsgebyr, var blevet overdraget til Skat, 
og at vi havde fået en gæld til Skat på flere tusinde kroner. Birgit kontakter kommunen, 
som siger at det må vi selv klare med skat. Skat siger at det kan de ikke bare slette, det 
må gå gennem kommunen. Vi henvender os så til Idræts- og Fritidssekretariatet, som skal 
betjene det samlede Idræts- og Fritidsområde i Greve Kommune. Nu sker der så noget, 
efter at Idræts- og Fritidssekretariatet er gået ind i sagen, gik der 8 dage, så var det hele i 
orden, og det har vi fået på skrift. – Så tak for det. 
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Selvom vi har 2-årig lokaleansøgning, skal man alligevel genansøge de lokaler man havde 
sidste år. Jeg havde søgt lidt rigeligt for et år siden, men da vi nåede 1. oktober måtte jeg 
afgive lokaler, p.g.a. manglende instruktører.  
Når man genansøger, kan man søge de lokaler man afgav rettidigt sidste år, så dem 
forventer jeg at vi får tilbage. 
Jeg har også søgt om flere svømmetimer da der er stort pres på for at komme på 
svømmeholdene. Hvis vi får tildelt tiden, vil det give plads til 2 svømmehold mere. 
Vi får Jette Kotmark til at undervise om onsdagen til næste sæson, udover tirsdag og 
torsdag, og der er tilsyneladende en ledig tid onsdag eftermiddag i svømmehallen, som vi 
forhåbentlig får. 
 
Alt er tilsyneladende gået godt under Jettes sygdomsperiode. Vi har måttet lukke de 2 
motionshold om torsdagen. Men cirkeltræningen har der været 4 medlemmer der har taget 
sig af. Og jeg har kun hørt at det er gået godt. – Så tak for hjælpen. 
 
Svømningen om torsdagen, havde vi en vikar på, som jeg også kun har hørt godt om. 
Undervisningen i fitness om tirsdagen har Hyo taget sig af, og det er gået så godt, så vi 
har spurgt om han vil undervise om mandagen fra 10.00-12.00 i fitnesscenteret. – Han er 
dog en travl herre, så nogle gange må han melde afbud, men det er aftalt på forhånd. 
 
For en gangs skyld, skal jeg ikke beklage mig over manglende instruktører, selvom 
Marlene stopper. 
Vi har fået Sussy, som står for stepbænktræning om torsdagen, og måske hun er 
interesseret i mere. 
Vi har fået Christina, som har yogahold, og også yogahold på stol, hvor der er er stor 
tilslutning 
Vi har som sagt fået Hyo, til at stå for undervisningen i fitness mandage kl. 10.00-12.00. 
Alle hold er blevet en succes. 
Vi har Jette K. en dag mere så det ser det faktisk rigtigt godt ud for den nye sæson til 
efteråret. 
Derudover er der en instruktør, som er idrætsuddannet, der gerne vil starte op til efteråret. 
 
Men vi mangler 2 instruktører til onsdagscykelholdet, der kører i moderat tempo. Vi holder 
møde torsdag den 27. februar kl. 9.30 på Langsiden hvor man er velkommen til at komme 
og høre hvad det drejer sig om. 
 
Projektet Mænd +65, som jeg nævnte sidste år, blev en succes. Stort set alle havde ved 
projektets afslutning fremgang, og rigtig mange er fortsat i foreningen. De er blevet 
gentestet, i slutningen af november, og selvom det ikke mere er et styret projekt, så har 
alle bevaret niveauet.  
 
Vi har også fået et floorball-hold op at stå p.g.a. af det projekt. Der var en af deltagerne, 
som har lavet bander, til en meget billig pris. Normalt koster sådan nogle omkring 55.000,-, 
men vi nøjedes med ca. 2.000- og noget rødvin. 
Jeg har indtryk af at de hygger sig, hver mandag og onsdag. Og så har de socialt samvær 
efter træningen.  
Det har kvinderne så luret af, og nu har vi startet floorball op for kvinder, foreløbig mandag 
kl. 12.00-13.00, under kyndig ledelse af Børge. Hvis nogen her skulle være interesseret er 
i velkommen til at kigge forbi og se hvad det er for noget. 
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Vores stavgangsinstruktører arrangerer stadig tur på højskole i sommerferien. Stor succes 
sidste år og det bliver det formentlig også i år og Tina gentager sidste års succestur til 
Møn. 
 
Hvis man er på duppernes facebookside, kan man følge med i deres arrangementer. De 
plejer at sætte nogle billeder på, og fortælle lidt om hvordan det går. 
Caminotur bliver der ikke noget af i år. – Til gengæld er vi ni fra foreningen, som tager til 
Skotland og går i stedet for.  
Eventudvalget arbejder fast med 3 ture om året o g der er fyldt op hver gang. Det er 
veltilrettelagte ture, som der tales utroligt godt om. 
Og så har vi fået et festudvalg, som består af Stig og Minna. – Jeg sagde sidste år til 
generalforsamlingen, at på grund af den dårlige tilslutning, ville jeg ikke arrangere flere 
fester foreløbig. 
Stig og Minna kom og spurgte, om det var i orden hvis de arrangerede en fest for 
dupperne. Det var det selvfølgelig. Der er næsten fyldt op til festen, der er få ledige 
pladser, hvis i skulle have lyst.  Minna og Stig i skal have tak, fordi i tog over efter mig. I 
har lagt et stort arbejde i det, så vi skal bare have en kanonfest. 
 
Derudover har Poul Erik og Bjarne, taget initiativ til igennem flere år at arrangere frokost 
for deltagerne på motions-mix-c, diabeteshold og andre der er interesserede, flere gange 
om året på Langsiden, og der er fyldt op hver eneste gang. Det er et rigtigt godt initiativ, da 
der er mange der ikke har lyst til at komme til vores fest, fordi det er om aftenen. – På de 
billeder man ser på facebook, ser det ud som medlemmerne hygger sig. Poul Erik og 
Bjarne i skal have mange tak for jeres initiativ. 
 
I august sidste år fik vi ny forpagter af Langsiden, og det må da siges at have været en 
succes. Jeg tror ikke dagens ret har været den samme 2 gange, siden 12. august. Godt 
gået. Det er der vidst ikke ret mange der kan prale i det hjemlige køkken. 
Dejlig velsmagende mad, og superflinke folk. 
 
Der sker hele tiden nye tiltag i GIC. Vi får formentlig i det nye år nyt musikanlæg- og 
højttaleranlæg over hele centeret. Vi fik nyt musikanlæg sidste år, men det er slet ikke nok 
til at spille så alle kan høre det. Og slet ikke så jeg kan høre det, men det er måske ikke 
musikanlæggets skyld. Vi håber de finder ud af at få et anlæg med højttalere som virker. 
Jeg tror det er meningen, at ved stævner, skal man kunne over højtalerne give besked fra 
den ene hal til den anden - Spændende. I forhallen er der sat skabe op, så man kan få 
ladet sin mobiltelefon op, hvis man skulle få brug for det. Der hænger en affaldsspand til 
brugte batterier, ved siden af postkasserne mellem Hal 1 og Hal 2. 
Der er noget i gang med ventilation i festlokalet hvor der er meget koldt. Der er gang i 
reparationer på stadion, renovering af fodboldhus, opmærkning af parkeringspladser. 
Dette er bare nogen af de ting, der arbejdes med i forretningsudvalget i GIC. 
 
Ingen forening uden instruktører og medlemmer. Så stor tak til jer alle, som sørger for den 
gode undervisning og den gode stemning. 
Håber ikke jeg har glemt nogen. 
Vintersæsonen slutter den 3. april og vi starter op igen den 14. april.  
 
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
Birgit fremlagde regnskab for 2019 (se vedlagte bilag) og uddybede udvalgte poster samt 
forklarede divergenser i forhold til budgettet. 
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Birgit gjorde opmærksom på, at regnskabet kun omfattede de første 8 måneder af 2019, 
da foreningen havde skiftet regnskabsår fra kalenderår til trænings og betalings år, der går 
fra d. 1. september til den 31. august. 
 
Der var var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter blev enstemmigt vedtaget. 
 
5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. 
Birgit fremlagde herefter bestyrelsens budget for 2019 2020 (se vedlagte bilag). 
Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
6. Indkomne forslag 

På baggrund af den allerede indførte praksis stillede bestyrelsen følgende forslag til 
vedtægtsændringer: 

 
Nuværende §6b 
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest d. 21. januar afgiver 
bestyrelsen regnskab ti revisoren. 
 
Ændres til: 
 
§6b 
Foreningens regnskabsår går fra 1/9 til 31/8 og senest d. 7. oktober afgiver bestyrelsen 
regnskab til revisoren. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Nuværende §4a 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes møde hvert år i 
februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel på 
foreningens hjemmeside/ pr. e-mail og ved opslag på foreningens opslagstavler. 
 
Ændres til: 
§4a 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes møde hvert år i 
november måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel på 
foreningens hjemmeside/ pr. e-mail og ved opslag på foreningens opslagstavler. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

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 genvalgt med akklamation. Der var ikke andre kandidater. 
kandidater. 

 
      Revisor og Revisorsuppleant. 

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

 Anne Nielsen savner mere information på foreningens hjemmeside omkring 
eventudvalgets arrangementer og referater. Jette sender eventudvalgets materiale 
videre til vores webmaster. 

 

 Lis Wiberg ønsker skiftende dage for eventudvalgets arrangementer således, at 
flere medlemmer og instruktører får mulighed for at deltage. 

 

 Stig Remsted foreslår at instruktøren tjekker kontingent på holdene før/efter 
træning. Jette siger at dette er muligt på små hold, men de store hold hvor op til 150 
personer skal ud samtidig med at andre 150 personer skal ind, vil det ikke være 
muligt. 
 

 Muggi efterspørger bedre omklædningsfaciliteter i fitness. Jette svarer, at vi lejer os 
ind i fitness og dermed ikke bestemmer over faciliteterne. Hun vil bringe sagen 
videre til GIF, men kan ikke se hvordan der skulle blive plads til bedre/flere 
omklædningsfaciliteter. 
 

 Uffe Villumsen spurgte til hvor mange medlemmer vi reelt er i foreningen. Jette 
redegør for medlemstal på 1754 samt fordeling på holdtræning og fitnesscenter. 
 

 John Mørch orienterer om eventudvalgets fremtidige arrangementer, besøg i 
synagogen samt mulige ture til Københavns museum og Frihedsmuseet. 

 
Herefter takkede Jette 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 ______________________________________ 


