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Referat af generalforsamling i Blenstrup Gymnastik Forening, BGF 

afholdt onsdag d. 8.2.2017 kl. 20-21 i BIFs lokaler i Blenstrup Hallen 

 

Deltagere:  

Louise Gundersen, Lasse Christmann, Karina Hertz, Tove Andersen, Rolf, Per Knudsen, 

Maria Mikkelsen, Conny Nielsen og Pia Elberg. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Lasse Christmann blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 

rettidigt. 

 

Ad 2. Formandens beretning 

Louise Gundersen fremlagde formandens beretning, som er vedlagt referatet. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet for 2016 resulterer i et underskud på  kr     -24.803,84  

Til sammenligning havde vi et overskud på godt 23000 kr i 2015 og knap 13000 i 

2014. 

Årsagen til underskuddet er alene øget kursus-aktivitet: Dels har 10 instruktører brugt 

en weekend i starten af oktober på at dygtiggøre sig til DGI inspiration i Messecenter 

Herning. Dels vil vi starte Yoga op i 2017 og vi har fundet en instruktør, Conny, som 

snart er færdig med et 60 timers instruktør-kursus. Vi forventer at få op til 20000 i 

tilskud fra kommunen, så betragt underskuddet som midlertidigt og bemærk, at det 

kræver en god forenings-økonomi at kunne udvikle instruktører og tilbud til 

medlemmerne: Kommunens tilskud til uddannelse kommer op til halvandet år efter 

uddannelses-aktiviteten har fundet sted. 

Det bliver også tydeligt i regnskabet at næsten halvdelen af BGFs indtægter består af 

kommunalt tilskud - knap kr. 57000, som faktisk er lidt mere end vi får ind i 

medlemskontingenter  

Vi har modtaget kontingent fra 140 medlemmer, betaler godtgørelse til 14 instruktører 

og giver gaver til 8 hjælpeinstruktører og buketter til dejligt mange voksen-hjælpere.  

I 2016 har BGF været ligeså aktive som tidligere ift. at hjælpe til, når Samvirkende 

Foreninger sendte bud, men i 2016 har det også medført en supplerende indtægt på  kr        

6.875,00. Det er vi meget glade for. 

Opvisningen er årets højdepunkt og det ses at vi som tidligere har større udgifter en 

indtægter, men det skyldes primært udgifter til t-shirts/hold-beklædning, og det vil vi 

ikke undvære. 

Den store udgiftspost er fortsat halleje på kr. 53250,-. Udgifter til instruktører, 
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opvisning og redskaber er helt uundværlige – og posterne er i samme størresorden - 

omkring 15000 kr. Det nyeste redskab er Parkourstativet, som vi har stor glæde af. Vi 

forventer flere redskabs-indkøb i 2017. 

Nu er der også kommet parkourstativ udenfor som del af den nye Mulibane, og 

mulitbanen er dermed ude af BGFs regnskab igen. Vi har opbevaret et tilskud på kr. 

50000;- til projektet i godt et år (to regnskaber). 

Revisor Helga Wulff har været igennem alle bilag og tjekket kontoudtog samt at 

kassen stemte. 1000 tak for indsatsen. 

Regnskabet blev godkendt og er vedlagt referatet.  

 

Ad 4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

   

Ad 5. Valg /genvalg til bestyrelsen 

Louise Gundersen, Lasse Christmann og Karina Hertz var på valg. Louise modtog 

genvalg. Maria Mikkelsen og Rolf Nielsen blev valgt. Conny Nielsen blev valgt som 

1. suppleant og Mette Bank blev valgt som 2. suppleant. Karina og Lasse vil gerne 

fortsætte med at hjælpe med opvisningen. Bestyrelsens øvrige medlemmer som ikke 

var på valg i år er Pia Elberg og Lillian Buus.  

 

Ad 6. Valg af revisor og revisor-suppleant 

Helga Wulff blev genvalgt som revisor, og Margit Dahlgaard blev genvalgt som 

revisorsupleant.  

 

Ad 7. Eventuelt 

Conny efterspurgte nye måtter til skolen. 

Per foreslog et møde mellem BIF og BGF for at koordinere brug af FitLights.   

Referent: Pia Elberg 


