Referat	
  af	
  generalforsamling	
  i	
  Blenstrup	
  Gymnastik	
  Forening,	
  BGF	
  
afholdt	
  onsdag	
  d.	
  8.2.2012	
  kl.	
  20-‐21	
  i	
  BIFs	
  lokaler	
  i	
  Blenstrup	
  Hallen	
  
Deltagere:
Sabrina Christensen, Carsten Hvillum, Louise Gundersen, Birgitte Feld Sørensen, Lillian
Buus, Lasse Christmann, Jette Kristensen, Helga Wulff, Margit Dahlgaard og Pia Elberg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Ad 1. Valg af dirigent
Carsten Hvillum blev valgt.
Ad 2. Formandens beretning
Louise Gundersen fremlagde formandens beretning, som er vedlagt referatet.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Pia Elberg gennemgik kort det udleverede regnskab. BGF kom ud af 2011 med et
overskud på knap 30000 kr når der tages højde for at vi ved en fejl har fået overført
tilskud til trænerudddannelse to gange. Overskuddet ved årsskiftet skyldes primært
den store tilslutning til efterårssæsonen, at formanden lykkedes med ansøgningen
tilTuborgfonden om at få sponsoreret teamtracken, og bestyrelsens forsigtighed ift.
sikre penge i kassen frem til opvisningen.
Regnskabet var revideret af Helga Wulff, som ikke havde noget at bemærke.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet forslag om at starte en motionscykel-klub op som en afdeling af
BGF. Forslaget blev præsenteret af Lasse Christmann og diskuteret. Bestyrelsen blev
opfordret til at realisere forslaget med opstart i foråret 2012.
Ad 5. Valg /genvalg til bestyrelsen
Sabrina Christensen, Lillian Buus og Pia Elberg var på valg. Sabrina ønskede at
udtræde af bestyrelsen, og fik en stor tak for sit store arbejde. Lillian og Pia modtog
genvalg. Til bestyrelsen stillede Thomas Thode op. Lillian og Pia blev genvalgt, og
Thomas Thode blev valgt med applaus. Bestyrelsens øvrige medlemmer som ikke var
på valg i år er Carsten Hvillum og Louise Gundersen.
Som suppleant(er) blev valgt: Lasse Christmann
Ad 6. Valg af revisor og revisor-suppleant
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Helga Wulff blev valgt som revisor for et år, og Birgitte Feld Sørensen blev valgt som
revisorsupleant.
Ad 7. Eventuelt
Birgitte præsenterede lidt mere om Levende Lørdage projektet, for her i den sidste del
af projektet bliver der fokus på sund kost fordi projektet er støttet af Landdistriktpuljen. Der bliver til Levende Lørdage d. 3. marts og 24. marts serveret gratis frokost
kl. 12. Derudover bliver der udover lørdagsarrrangementerne arrangeret en
madudflugt til Krastrup Søgaard i samarbejde med skolen på en hverdag, hvor
skolebørnene får lært, hvordan mad bliver lavet, lærer hvad der er sundt og så bliver
der også smagsprøver. Desuden kommer DGI i skoletiden en dag i halvanden time og
fortæller om sunde fødevarer og motion. DGI er rigtig gode samarbejdspartnere. Ved
den sidste Levende Lørdag 24. marts afsluttes også med madbuffet, hvor børnene kan
give madvarerne karakterer.
Lasse orienterede om Forenings-el og flere andre reklamefinansierede
indtægtmuligheder blev drøftet.
Referent: Pia Elberg
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