
GREVE SENIORSPORT - Op på Dupperne 

Referat af generalforsamling:  Mandag den 22.11.2021 kl 13.00 i GIC 

Referent:    Sekretær Lena Urup  

************************************************************************************ 

Punkt 1:  Valg af dirigent 

Bestyrtelsen foreslog Ole Nielsen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 

ugers varsel ved mail af 27.10.2021. 

Punkt 2: Valg af stemmetællere 

Vibeke Granqvist blev valgt. Inge Hansen er sygemeldt, så vi nøjedes med en stemmetæller 

Punkt 3: Formanden aflægger mundtlig beretning. 

Formand Jette Nielsen bød velkommen og glædede sig over endelig, efter 1 ¾ år, igen at kunne holde generalforsamling.  

Vi sidder 5 ved bordet i dag, men et øget arbejdspres har gjort det nødvendigt at udvide bestyrelsen. Men det skal der 

stemmes om senere.  

Det har været en meget turbulent tid med nye restriktioner, nærmest uge for uge, som så resulterede i holdopdelinger og 

ændringer af disse igen og igen, indtil det hele lukkede ned. Instruktørerne har været fantastiske. De sprittede af, sørgede for 

at alle regler blev overholdt, de stod udendørs i vinter og underviste, alt sammen med højt humør. Der var stor opbakning fra 

medlemmerne. Det var dejligt at se. Tusind tak til instruktørerne for jeres indsats og til medlemmerne for deres opbakning. 

Skal jeg tale for mig selv, så står jeg nok ikke model til sådan et projekt en gang til. 

Det har også været en utryg tid. Alle var bange for at få Corona. Det har resulteret i en nedgang i medlemstallet på ca 500 

medlemmer. Tallet for 2021-22 giver nok en lille stigning, dog er der stadig mange, der ikke kommer til træning. Det ses 

tydeligt på de såkaldt svage hold. 

Vi håber ikke på nye restriktioner. Derfor er det vigtigt, at alle retter sig efter den vejledning jeg sendte ud tidligere. 

Meget vigtig meddelelse: 

• Hvis man bliver testet positiv for Corona, SKAL jeg have besked med det samme, så jeg kan give medlemmerne 

besked om at blive testet. I kan ringe, sende SMS eller maile til mig. 

• Hvis man bliver forkølet, eller føler sig sløj, er det også vigtigt at I bliver hjemme, så I ikke smitter andre deltagere 

på holdet. 

• Da Danmark ikke har nogen restriktioner for øjeblikket, skal I alligevel huske at tage hensyn til hinanden. Husk at 

spritte af inden træning. Medbring selv sprit, eller brug det ved indgangen. Hvis alle er sprittet af inden træning, 

burde det være nok. Hvis man føler sig utryg ved at bruge et redskab en anden har brugt, så tag selv sprit med og 

sprit af efter behov. 

Vi har søgt en masse puljer og fået det meste. Dette kan ses i regnskabet. På grund af dette har vi kunnet beholde alle vore 

instruktører. Og det er vi meget glade for. Det har også bevirket, at vi har kunnet sætte kontingentet ned i denne sæson, men 

KUN for de medlemmer, der var medlem sidste år, og som pga. restriktioner og nedlukning ikke kunne komme til at træne. 

Specialtilmeldinger 

Vi har nogle udfordringer i forhold til hvordan vores forening er skruet sammen. Vi har niveauopdelte hold fra A, der er 

personer i meget god fysisk form, til niveau E, der er personer med nedsat funktionsevne. Fordelen ved dette system er, at 

man kan skifte niveau, hvis ens behov ændrer sig.  –MEN - Pga. mange medlemmer og mange små lokaler har det på visse 

hold været nødvendigt med tilmelding. Med deraf følgende ventelister. Men det er ikke i orden at melde sig til 4-5 hold den 

første tilmeldingdag og efterfølgende kun kommer på 1 eller 2 hold og bliver væk fra resten. Der står stadig mange på 

venteliste. Løsningen på dette problem KAN blive, at man kun kan tilmelde sig 1 hold fremover. 



Fest 

Pga. af restriktioner og nedlukning er vores planlagte fest blevet udsat igen og igen. Vi troede det skulle lykkes at afholde 

festen den 24. september, da der ingen restriktioner var, men så dukkede et nyt problem op. Langsidens forpagter, Martin, 

blev sagt op pga. misligholdte forpligtelser. Og Langsiden er lukket indtil der findes en ny forpagter. Minna og Stig havde så 

den store opgave, at betale alle penge tilbage til de tilmeldt. Det er lykkedes!  Stor tak til Minna og Stig – Jeg har en 

fornemmelse at I ikke har opgivet festen. Vi venter spændt. 

Cafelokalet 

Cafelokalet vil stå åbent til fri afbenyttelse i dagtimerne, som et samlingssted. Mandag –torsdag fra 8-22 og fredag-søndag 8-

17.  Bookning af glasburet kan ske mandag-torsdag fra 8-22 og fredag-søndag fra 8-17. – der er IKKE adgang til køkken og 

service. 

Rengøring 

Der bliver gjort hovedrent nu, men fremover er det foreningernes brugere, der selv sørger for rengøring, når de forlader 

lokalerne 

Aflysninger 

Pga. af slibning og opstregninger af gulvene i hal 3 og 4, har der været en del aflysninger. Gulvet i hal 1 skal også lakeres om, 

så hal 1 er lukket fra 13. december.  Så alle der træner i hal 1 i uge 50 får tidlig juleferie. 

Steen 

Vores line-dance instruktør, Steen har ydet en helt ekstraordinær indsats for sine elever under corona. Han underviste 

digitalt, til stor gene for naboer! Han bookede ekstra tider, hvis han måtte aflyse pga. sygdom, som han har sloges med 

længe, og har undervist på trods af smerter. En instruktør med så stort engagement skal man lede længe efter.  - Derfor har 

bestyrelsen købt en lille taknemmelighedsgave til Steen 

Inge 

Vores vellidte stavgangsinstruktør igennem mange år er blevet opereret, og har fået en ny hjerteklap. Hun er godt hjemme 

igen, men skal selvfølgelig bruge lidt tid, inden hun er klar igen. Men vi har jo Vipse og Annelise, som går hver torsdag med 

holdet. Tak - Vi sender selvfølgelig en opmærksomhed til Inge. 

Minna og Stig 

Vores festudvalg har også haft et stort arbejde de sidste par år med at arrangere og aflyse igen og igen. De har aldrig beklaget 

sig over det meget ekstraarbejde, men sågar givet udtryk for at de er klar til en ny fest. - Bestyrelsen takker mange gange for 

det store arbejde med en lille gave til Minna og Stig. 

Jeg håber på en mere rolig og stabil tid fremover. Tak til alle instruktører for deres arbejde og engagement i foreningen. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Punkt 4:  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Birgit Ottosen fremlagde 2 regnskaber, først for perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 og derefter for perioden 1.9.2020 til 

31.8.2021 (se vedlagte bilag) og uddybede udvalgte poster og forklarede forskelle i forhold til budgettet. 

Kommentar fra salen: Marianne foreslog at undgå minusrenter og investere, eller sætte kontingentet ned, for ikke at have så 

mange penge stående. Svar: Foreningen kan ikke investere, og nedsættelse af kontingentet giver ikke mening. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

Punkt 5:  Kassereren fremlægger budget til godkendelse 

Budget for 2021/22 blev fremlagt – og enstemmigt vedtaget  



 

Punkt 6:  Indkomne forslag 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer: 

Nuværende §2a:  - Medlemmer – Enhver, der opfylder forudsætningerne for at deltage i de enkelte discipliner kan, såfremt 

der er plads, optages som medlem. Indmeldelse sker ved underskrift på en af bestyrelsen udfærdiget indmeldelsesblanket. 

Udmeldelse skal ske skriftligt, med en måneds varsel, inden en kontingentperiodes udløb. 

Foreslås ændret til §2a:  - Medlemmer – Enhver, der opfylder forudsætningerne for at deltage i de enkelte discipliner kan, 

såfremt der er plads, optages som medlem. Indmeldelse sker på en af bestyrelsen udfærdiget indmeldelsesblanket, eller på 

foreningens hjemmeside. Udmeldelse sker automatisk, såfremt et medlem ikke betaler kontingent for den kommende 

sæson. 

Spørgsmål fra Ingelise: Kan alle være medlem uanset bopæl og alder? – Svar: Ja, alle kan være medlem 

Ændring af §2a blev godkendt. 

 

Nuværende §5a: - Bestyrelsens 4 medlemmer varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden 

eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Møderne indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel, ved meddelelse 

af dagsorden. 

Foreslås ændret til §5a: - Bestyrelsens 5 medlemmer varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen afholder møde, så ofte 

formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Møderne indkaldes af formanden, med mindst 8 dages varsel. 

Dagsorden udarbejdes og vedtages på dagen som pkt. 1 på dagsordenen. 

Ændring af §5a blev godkendt. 

 

Nuværende §4g: - På generalforsamlingen er dagsordenen følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetæller 

3. Formanden aflægger mundtlig beretning 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse 

6. Indkomne forslag 

7. Valg (for 2 år) – I lige år vælges: formand og sekretær – i ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.           

Hvert år vælges: revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Foreslås ændret til §4g – På generalforsamlingen er dagsordenen følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetæller 

3. Formanden aflægger mundtlig beretning 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse 

6. Indkomne forslag 

7. Valg (for 2 år) – I lige år vælges: formand og sekretær – i ulige år vælges: næstformand, kasserer og 1 

bestyrelsesmedlem.           Hvert år vælges: revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Ændring af §4g blev godkendt 

  



Punkt 7:  Valg (for 2 år) – i lige år formand og sekretær – i ulige år kasserer og 1 bestyrelsesmedlem 

Sekretær Lena Urup blev valgt for 1 år (jf ændring af §4g) 

Kasserer Birgit Ottosen blev genvalgt  

Bestyrelsesmedlem John Mørch Christensen blev genvalgt.  

Næstformand Jørgen Nielsen blev valgt for 1 år (jf ændring af §4g)   

Valg for 1 år af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Vagner Sørensen blev genvalgt 

Revisorsuppleant Bent Hybholt blev genvalgt 

 

Punkt 8:  Eventuelt 

• Kasserer Birgit Ottosen overrækker gaver til Jette og Jørgen Nielsen som tak for det ekstra store arbejde Corona har 

medført, med at takle de mange restriktioner og løbende ændringer og det store arbejde med at søge fonde og 

hjælpepakker mv. 

• John Mørch Christensen orienterede om Eventudvalget: Der er hjerte- og lungekursus for instruktører den 

21.november. En tur til Frihedsmuseet er under udarbejdelse 

• Jørgen Nielsen informerede om Greve Idrætscenter: P-plads forbedring under overvejelse. Et synligt bevis var kaos 

ved afgivelse af stemmer i GIC til Kommunevalget. Langsiden skulle gerne have ny forpagter til foråret. Køkkenet 

skal dog først renoveres. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden 

Jette takker dirigent for god afvikling af generalforsamlingen og forsamlingen for et flot fremmøde. 

 


