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Referat	  af	  generalforsamling	  i	  Blenstrup	  Gymnastik	  Forening,	  BGF	  

afholdt	  onsdag	  d.	  10.2.2016	  kl.	  20-‐21	  i	  BIFs	  lokaler	  i	  Blenstrup	  Hallen	  
 
Deltagere:  
Louise Gundersen, Mette Bank, Lillian Buus, Lasse Christmann, Birgitte Olesen, Karina 
Hertz, Maria Mikkelsen, Pia Johansen, Birgitte Sørensen, Margit Dahlgaard, Tove, Sanne 
Birkely Sørensen og Pia Elberg. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Ad 1. Valg af dirigent 
Maria Mikkelsen 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 2016 med et 
overskud på godt 23.000 kr. De 50.000 i regnskabet (Lokalrådstilskud) er nogle 
passive midler der skal bruges til en Multibane. Regnskabet var revideret af Helga 
Wulff, som ikke havde noget at bemærke ud over differencen på 10 kr. som er noteret 
under anmærkninger. Regnskabet blev godkendt og er vedlagt referatet.  
 
Ad 4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
   
Ad 5. Valg /genvalg til bestyrelsen 
Pia Elberg og Lillian Buus var på valg og modtog genvalg. Sanne Sørensen ønskede 
ikke at fortsætte som suppleant. Suppleant blev Mette Bank. Maria Mikkelsen blev 
valgt som anden suppleant. Bestyrelsens øvrige medlemmer som ikke var på valg i år 
er Louise Gundersen, Lasse Christmann og Karina Hertz.  
 
Ad 6. Valg af revisor og revisor-suppleant 
Helga Wulff blev genvalgt som revisor, og Margit Dahlgaard blev valgt som 
revisorsupleant.  
 
Ad 7. Eventuelt 
Birgitte Sørensen forslog om parkour-stativet kunne stå inde i Samvirkendes rum eller 
et andet sted (håndbold eller banko’s rum) – og også med tanke på nye redskaber, så 
kunne det ende med at vores rum bliver for lille, så måske kunne bytte nogle rum 
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rundt eller inddrage noget plads i et rum.  
 
Louise Gundersen opfordrer til at man deltager i forårsfesten den 9. april så der kan 
komme nogle penge til foreningerne.  
 
Birgitte Sørensen vil gerne have at folk skriver deres e-mail adresser ind ved 
tilmelding.  
Det er vejen frem at instruktørerne tager en comp. med til træning i forhold til at få 
disse samlet ind. Vi kunne også tænke i at lave formularen om så e-mail bliver et 
krav, også selvom man melder til at have været i foreningen sidste år.  
 
Birgitte Sørensen foreslog at man kunne tænke over at de forskellige opgaver kunne 
gå mere på tur rundt i foreningen, og som kunne fordeles ud på alle medlemmer, 
f.eks. i form af en opgaveliste medlemmerne kunne skrive sig på. Synliggøre at der 
faktisk er nogle opgaver der skal laves. Kunne måske laves som en side på 
hjemmesiden hvor der stod noget om hvilke opgaver der kunne bydes ind på.  
 
Mette Bank foreslog at foreningen lavede en Facebook gruppe til informationer og 
hurtige beskeder.  
 

Referent: Lillian Buus 


