
Generalforsamling Sydbyens Aktivitetsklub, 11. April 2018 

 

1) Navneopråb:  

Til stede var Jørgen, Gertrud, Heinrich, Niels-Peter, Silke, Charlotte, Ricky, Tina, Ditte, Anette, Liv, 

Laura, Freya, Olivia, Julie og Maja. 

Valg af dirigent: Ditte  

Valg af referent: Tina 

 

2) Formandens beretning: 

- Et fantastisk år med mange aktiviteter, bla. 25 års jubilæum, med mange fremmødte, samt 

mange samarbejdspartnere fra DGI, SundBy og byrådet. 

- Juletræsfest som også forløb planmæssigt med masser af glade børn. 

- Et år fyldt med erkendelse for det store arbejde udefra. Jørgen, som fik tildelt Lions Club 

prislegatet op til jul, for at have gjort en stor indsats for byen, pga. hans mange års tro tjeneste. 

Samt Silke, som fik et prislegat af Sport Horsens, for at være et forbillede for unge ledere i 

Horsens. 

Endvidere var Jørgen nomineret til en sportspris i Horsens Folkeblad, som han dog ikke fik med 

sig hjem. 

FLOT og stort tillykke til jer begge, vi er stolte af, at have jer to med ombord 😊 

Stor tak til vores ildsjæl Jørgen for hans evige indsats i at finde nye hjælpere og holde klubben 

kørende. 

  

3) Lederens beretning: 

- Jørgen takkede for de dejlige overraskelser igennem året. 

- Tak for SÅ mange hjælpere og de unge kræfter til at følge op og hjælpe hver onsdag. Også en 

kæmpe tak til Niels-Peter som troligt hjælper med at stille redskaberne op, samt bliver og 

hjælper med oprydningen til sidst. 

- Problematikken omkring placeringen af redskabers er blevet løst efter en grundig oprydning i 

rummene, så tingene nu står på deres faste pladser. Dette har ikke altid være lige overskueligt 

for skolerne, som selv skal rydde op efter deres timer i hallen og derfor, har sat de forskellige 

ting, der hvor der lige var plads. 

- Ved mødetid og efter endt gymnastik, siger vi pænt goddag og farvel til hinanden. Det skal 

være rart og et trykt og godt sted at komme hen for de unge hjælpere – også selv om Jørgen til 

tider kan være lidt skrap og sætte de unge hjælpere i gang med noget. 

Jørgen ønsker at dele hjælpernes opgaver lidt ud, så de enkelte piger evt. har fast opgaver og 

alle skal hjælpe med oprydningen til sidst også uden at de skal blive bedt om det. 

- Hoppeborgen er gået i stykker og der er ønske om, at vi køber en ny, pris omkring 1800-1900,- 

- Pænt besøgt igennem hele året, hvor Jørgen har nydt, at der også har været tid til at gå rundt 

og snakke med de forskellige forældre. 

- Sæsonen starter op igen d. 29. august 2018. 

- Juletræsfesten er sat til d. 28. november 2018. 

- Afslutning samt næste ordinære generalforsamling er sat til d. 14. april 2019. 

 

 



4) Årets regnskab: 

- Vi kommer ud med et lille underskud, som primært skyldes vores jubilæumsfest. 

- Der har været en stigning i de administrative omkostninger, hvilket skyldes en 

periodeafgrænsning, samt ekstra ordinær fejring af vores to opnåede priser/legater med café 

besøg. 

- Fremadrettet skal budgettet med på regnskabet. 

- Regnskabet godkendt. 

 

5) Fastsættelse af kontingent: 

- Vi bibeholder vores kontingent, som er 300,- for en hel sæson og 150,- efter jul, pr. familie. 

 

6) Indkomne forslag: 

- Kassereren havde et ønske om, at ændre i vedtægterne, så regnskabsperioden følger sæsonen 

og ikke kalenderåret, som der står skrevet i vedtægterne fra februar 2012. 

Forslag blev ikke vedtaget, da der ved vores generalforsamling skulle have være mindst 1/4 af 

klubbens medlemmer til stede, hvoraf mindst 2/3 af de fremmødte skulle have stemt for 

forslaget – og så mange var desværre ikke mødt op. Skal forslaget vedtages, skal der indkaldes 

til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget 

vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for, uanset hvor mange, der kommer til 

denne ekstraordinære generalforsamling. 

- Charlotte fremlagde et ønske om, at der skal nedskrives en beskrivelse af de unge hjælperes 

opgaver inden de starter. Så både nye og gamle medhjælpere ved præcis hvad der forventes af 

dem, inden de siger ja tak og så Jørgen ikke skal være på nakken af dem. Denne beskrivelse, 

laves i fællesskab af Charlotte, Jørgen og hjælpepigerne. Bla. at: 

a) pigerne ikke gemmer sig inde i omklædningsrummet 

b) pigerne leger med børnene, når der er behov for dette 

c) pigerne ikke går før tid, med mindre dette er aftalt med Jørgen 

d) ser pigerne børn der er kede af det eller keder sig, går de hen til dem 

e) pigerne melder rettidig fra hvis de bliver forhindret en eftermiddag 

f) pigerne hjælper med oprydningen 

Charlotte er tovholder for at få lavet denne info-holder til hjælpepigerne. 

 

7) Valg af bestyrelse og to suppleanter: 

a) Formand: Gertrud, Næstformand: Heinrich, Kasserer: Tina 

b) Øvrige medlemmer: Anette, Charlotte, Suppleanter: Ditte, Silke 

 

8) Valg af revisor: 

Ole Kirring fortsætter 

 

9) Eventuelt: 

- Der blev diskuteret hvor det er tilladt for vores medlemmer at spise deres mad. Det skal enten 

være ude i siden på bænkene eller ude i det lille opholdsrum mellem de to haller. Der skal laves 

en lamineret seddel som hænges op, der tydeliggøre hvor spisning er tilladt, så forældrene 

bliver opmærksomme på dette. 



- Ser vi at børn bruger f.eks. faldskærme til at trække børnene rundt med, skal de have besked 

om, at de skal bruge den store orange faldskærm og ikke de nye regnbuefarvede. 

- Dato for fællesspisning med partner for bestyrelsen for at fejre vores jubilæum, blev fastsat til 

torsdag d. 17. maj på Gasfabrikken. Tilmelding skal ske til Gertrud, som bestiller bord. Mad 

betales af foreningen, drikkevarer betaler vi selv. 

- At have en hjemmesiden, har indtil nu været gratis, men fremadrettet, kommer det til at koste 

400,- p.a. 

- Der blev diskuteret vores ”politik” omkring gaver til bestyrelsen. Vi bibeholder, at hjælperne får 

250,- 2 gange årligt (juleafslutning samt sæsonafslutning i april) Bestyrelsen går fra 500,- til 

300,- ved afslutning i april måned. 

- DGI Kursus – materiale ang. inspirations i 2018 blev uddelt. 

 


