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Fast dagsorden iflg. Vedtagter

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslir Anders Andresen - Anders er valgt.

Di rige nte n konstatere r at ge nera lforsa m lingen e r rettid igt va rslet.

2. Bestyrelsens beretning for det forl6bne ir v. formanden

Beretningen kan leses pd foreningens hjemmeside.

Sp0rgsm6l til beretningen omkring renovering af Munkebjergskolens hal- hvor mange penge drejer det sig

om?

- Det afhenger af hvilken l6sning der velges. Da der mangler plads i hallen har der varet stillet forslag

om udgravning som er frafaldet pga. pris pi 20-30 mill. Der har veret forslag om at heve taget, men

dette er umiddelbart ikke muligt ifOlge lokalplan. Der foreligger pt. forslag om at tilbygge 12 meter til
hallen mod SFO gdrden - dette er uafklaret. Dog ser det pt. ud som om, at forstaget om at have taget

pi hallen er det, som man gir videre med. Sp6rgsmdl om ejerskab skal endvidere afklares.

Efter beretningen informeres uddybende om foreningens kommende webshop, hvortil vi bl.a. har f6et

etableret en god aftale med Adidas. Webshoppen kommer pd sigt til at give bonusafkast som betyder at

foreningen eks. kan kabetoj til sine instrukt6rer samt tilbyde fordelagtige priser til medlemmer som kobere

i webshoppen. Det er Sport og Profil der st6r for webshoppen i samarbejde med foreningen. Webshoppen

stdr klar fra start af naste sason.

3. Forelaggelse af regnskab for det forl6bne ir til godkendelse samt budget for det kommende ir v.

kassereren

Reenskab 2017
. Der har sidste 5r varet lidt flere udgifter til blandt andet godtgorelse, da vi har flere instruktorer -og

hjelpeinstrukt/rer i denne sason.

' Leje af haller, da TeamGym har kObt ekstra timer pi Ringe- Fri og Efterskole pga. af-bookninger fra
ldratshallen.

' Gaver, da vi har givet en gavecheck i forbindelse med Vejstrup Efterskoles 150 6rs jubilaum.
. Af store poster kan navnes at TeamGym har varet p6 treningstur til ltalien, som er betalt ved

egenbetaling og sponsorater, de selv har sogt.
. Under abonnementer er udgifterne steget da Gym Danmark har valg at flytte deres irskontingent fra

januar til august. Vi har derfor betalt 3700 kr. ijanuar for et halvt 6r og 5400 i august, som sd dakker
et helt 6r.

. Der er indk6bt 3 rytmegulv-ruller til TeamGym som kostede knap 50.000 kr.

. Alle grundhold har ogsd fiet opdateret deres redskabsbehov.

. Der stod 513.000 kr. pA kontoen pr. Ut2OL8

' Periodiseret 240.000 kr. p6 kontingenter til 2018 for at dekke udgifter i fordret, hvor vi ingen

indtagter fdr.
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. Overskud pi 25.250 kr.

Regnskabet er godkendt og underskrevet af revisorer og bestyrelse.

Revisorerne havde f6lgende bemarkninger:

I dele af regnskabet mangler der dokumentation for de afholdte udgifter og revisorerne henstiller derfor

til, at foreningen fremover anvender faste skabeloner ved udbetaling, hvoraf udgiftens art og hvem

udgiften vedrorer fremg6r.

Revisorerne anbefaler bestyrelsen hurtigst muligt at finde et redskab, som alle kan bruge som

dokumentation ved udgifter.

Kasserer har derfor lavet en Excelfil som vil blive sendt til vores Webmaster Lene, og lagges pi
hjemmesiden si det kan hentes der, nir I har haft udlag. Der sendes en mail nir det er klart. Hvis der

bliver behov for endringer i skabelonen kan man sende en mail til kasserer med Onsket

Kasserer skal derudover g4re opmerksom pd at al udlag i indeverende 6r skal fremover vare kasseren

i hande senest den 10. januar for at lukke regnskab. Udlag tilhorende forgangne 6r der modtages efter

denne dato vil ikke blive godtgjort.

Afstemning

Regnskab godkendt.

Budget 2018

Budgettet er reguleret i forhold til regnskabet2OtT.

Da vi har 25 6rs jubilaum i efterSret 2018 har vi valgt at fejre dette ved vores Forirsopvisning i 2OL9.

Helt nOjagtigt lordag den 6. april2019 i ldretshallen.
Vi har derfor i budgettet for 2OLS lagt en udgift p6 50.000 kr. som skal dekke leje af ldratshallen i2OL9

og evt. t-shirts til alle frivillige i foreningen. Der er ne_dsat et udvalg som pt. bestdr at Camilla Storgaard,

lda Jager og kasserer som vi! planlagge jubileet. Forslag modtages gerne pi mail:

kasserer@ m u nkebie rsgvm nastikforen ing.d k

Der sp6rges ind til hvorfor der er budgetteret med sd stort et underskud?

- Der er i 2018 afsat 50.000 kr. tiljubilaumsarrangement i 2019. Jubilaumsarrangementet forventes at
generere lidt underskud som forventes indhentet ved selve arrangementet i 2019.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

lndkomne forslag

Der er modtaget fOlgende forslag fra bestyrelsen:

Vedr. jubileum i Munkebjerg gymnastikforening 2019
Forslaget er rejst pd bestyrelsesm6de d. 5.2.2018
I forbindelse med at vores forening i 2019 har 25 6rs jubilaum Onsker vi at markere dette i form af et
jubilaums arrangement i foriret 2019. Arrangementet erstatter fordrsopvisningen.
Odense ldratspark er booket pd dagen (6. april 2019) og der er planlagt opvisnipg og andre oplag fra bide
foreningens hold og gestehold udefra. Der er nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen som vil inddrage s6vel
medlemmer som instruktorer i planlagningen - vi Onsker at s6 mange som muligt vilvare med til at lofte
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denne sarlige dag. Arrangementet vil bare preg af foreningens historie og ind som hyldes denne dag,

hvor tidligere medlemmer og bestyrelser inviteres.

Ud over at fejre foreningen er milet med arrangementet at styrke vores forenings brand samt ved

arrangementet at skabe en indtagt til foreningen - til gavn for vores medlemmer.
Pi vegne af bestyrelsen rejses forslag om godkendelse af Okonomisk ramme, i forbindelse med foreningens
jubileums arrangement i 2019.

Det indstilles, at rammen udgor kr. 50.000
(leje af idratshallen udgar 10.000 kr. )

Bemarkninger til forslaget:

Det er en god ide at invitere dygtige gastehold ind som kan tiltrakke gaster til arrangementet. Flying

Superkids navnes som mulighed. Der gores opmerksom p6, at der skal vere variation i showets indhold si
det eks. ikke kun omhandler springhold.

Afstemning

Der er opbakning til planerne.

5. Valg af bestyrelse

Kasserer og nestformand er pe valg.

Tina Vinther Knudsen genopstiller.

Kasper Kristensen genopstiller ikke - stiller i stedet op til suppleant post.

Fie Hauge Hansen stiller op til bestyrelsen.

Afstemning:

Tina Vinther Knudsen genvelges til bestyrelsen

Fie Hauge Hansen valges ind i bestyrelsen

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

2 suppleanter er p6 valg.

Anne Bugge genopstiller ikke

Fie Hauge Hansen genopstiller ikke - stiller i stedet op til bestyrelsen

Kasper Kristensen stiller op som suppleant

Merete Mortensen stiller op som suppleant (ved fuldmagt)

Afstemning

Kasper Kristensen velges ind som 1. suppleant.

Merete Mortensen valges ind som 2. suppleant.
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7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Nuvarende revisorer Lene Stenderup og Michael S6ndergaard Rasmussen genopstiller.

Afttemning

Lene Stenderup og Michael Spndergaard Rasmussen genvalges som revisorer.

Revisorsuppleant

Annette Riddersholm Kristensen stiller op.

Afstemning

Annette Riddersholm Kristensen velges som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Det navnes, at vi kan unders6ge narmere hvad vi kan fi ud af at vare varter for arrangementer, eks.

Danmarksmesterskaber. Hvis det er rentabelt er TeamGym evt. interesseret i at afholde en konkurrence.

Foreningen har tidligere haft gode oplevelser med at vare vart for konkurrencer, dog er det et kempe
arbejde som kraver, at sdvel instrukt6rer, medlemmer, foraldre og frivillige vil vere med.

Der sporges ind til, at der ikke er sd mange fremmodte til GF?

- Der er ingen kendte forklaringer herpt - antal deltagere pi GF er som regel svingende fra 6r til 5r.

Der sporges til planer for kob af yderligere redskaber?

- Redskaber er i 2OL7 opdateret hele vejen rundt pi holdene siledes at der i 2018 ikke forventes sd

mange udgifter udover reparationer mv. Dette ses ligeledes i lyset af at der skal vare midler til
jubileum i 2019. Bestyrelsen h6rer gerne fra instruktorerne hvis de har konkrete behov som skal

droftes.

Det navnes, at man kan drofte kontingentforhgjelse pi konkurrencehold for at balancen mellem indtegter
og udgifter er i bedre balance. TeamGym fdr meget gymnastik for en forholdsvis lille pris set i lyset af andre

foreningers kontingenter.

- Bestyrelsen har lobende droftelse, ud fra vores vardiset om at Munkebjerg er en forening for alle, og

at vi risikerer at afskare muligheden for at alle b6rn kan ge til gymnastik.

Bestyrelsen siger stor TAK til afgdende suppleant Anne Bugge for hendes flotte indsats.
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Niels Peter KnudseryMTlM
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