STIFTET 4. december 1935

Gymnastikforeningen Vidar indkalder til
Generalforsamling
Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.30
I Hjemkundskabslokalet på Sønderbroskolen
Dørene åbnes kl. 19.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget. Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand.
På valg i ulige år: Kirsti Riis Madsen – villig til genvalg
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg Robert Dyrby – villig til genvalg, og Annelise Kristensen – villig til genvalg
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Egon Jensen og Kurt Sørensen – begge er villige til genvalg
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
På valg er: Aage Holmgaard og Ivan Bløde.
9. Eventuelt.
Forslag vedr. pkt.4 sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad, vand og øl. Kaffe/te bedes medbragt. Husk
bestik
Vel mødt! - tilmelding på lister i gymnastiksalene i uge 9, eller til formanden på tlf. 29436987 eller
mail:ropeaerobic@gmail.com.

Venlig hilsen – Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Kirsti Riis Madsen
4529436987 E-mail:ropeaerobic@gmail.com
Jørgen Poulsen
98 12 87 47 E-mail:traeholt@stofanet.dk
Suzanne Christensen
81711952
oleogsuz@gvdnet.dk
Anne Lise Kristensen
98 14 78 57 annekristensen@stofanet.dk
Robert Dyrby Søndergaard
4522412352 E-mail:twins@webspeed.dk
www.gymnastikividar.dk og www.vidar.nordjyskeklubber.dk

i

STIFTET 4. december 1935

Referat
Kirsti byder velkommen til medlemmerne og bestyrelsen. Hun orienterer om, at bestyrelsesmedlem Anne Lise Kristensen, på grund af alvorlig sygdom, nu er indlagt på Hospice.
Ad. 1
Bestyrelsen foreslår Kurt som dirigent – han bliver valgt af medlemmerne.
Dirigenten konstaterer, at indkaldelse til generalforsamlingen er foretaget rettidigt og
gennemgår dagsordenens punkter.
Ad. 2
Kirsti gennemgår beretningen:
Gymnastikforeningen Vidar startede før 2. verdenskrig og er snart 84 år.
Kirsti giver udtryk af at være stolt af Vidar og fortæller, at hun nu har været i foreningen i snart
15 år – både som instruktør og formand. Hun takker alle, der er fulgt med i den tid. Alle kommer
hinanden ved og tager hånd om hinanden, alle hjælper hinanden, hvis der er behov for det og
alle hygger sig med motionen og fællesskabet.
Hun gennemgår hvilke hold og trænere, der er i Vidar. Et hold: sjipning, leg, boldspil for børn
med forældre/bedsteforældre som Vidar tilbød i den forgange sæson, fik ingen tilslutnng, men
holdet bliver udbudt igen i kommende sæson.
Team Vidar holdet er udtaget til deltagelse i Gymnastrada ud af 15 moduler, som DGF har fået
tildelt. Holdets navn under Gymnastradaen er Team Top of Denmark. Gymnastradaen afholdes
i Østrig i byen Dornbirn i perioden 6. til 13. juli 2019. Udover opvisning i Østrig, skal holdet til 2
forårsopvisninger i henholdsvis KFUM-hallen og i Vrå.
I denne sæson har Vidar været heldig at få et stort tilskud (25.000 kr.) til rekvisitter fra
Foreningspuljen, som DIF og DGI er fælles om.
Der har været en stor og positiv omtale af Vidar i Nordjyske, hvilket er godt for foreningens pr.
Udover gymnastik og motion arrangerer Vidar julehygge, hvor ca. 1/3 af medlemmerne
deltager. Denne sæson har der også været foredrag, om det at være bådflygtning fra Vietnam,
af medlemmet Linh, hvor ca. 30 medlemmer og pårørende deltog.
Nogle af holdene har desuden kutyme for at hygge sammen, eksempelvis ved afslutning af en
sæson.
Bestyrelsen takkes for opbakning og fælles hjælp til det frivillige arbejde i foreningen. Takker
også for sponsorater fra Elgaard og Søndergaard, Søborg og Henriksen samt Spar Nord.
Desuden takkes Kirsten Krebs for uden honorar at have lavet Vidars hjemmeside, og for at
holde hjemmesiden ajour.
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På Sønderbro Skole bliver der muligvis bygget en hal, som Vidar kan håbe på at få mulighed for
at benytte.
Kirsti slutter beretningen med at citere Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsens notat i
vores gæstebog: ”Vidar er en forening med en så god stemning og holdånd”. Vi i Vidar kan
være stolte af disse ord, der netop fortæller, hvilken forening Vidar er.
Kirsti takker Vidar og alle medlemmerne.
Ad. 3
Kasserer Jørgen Poulsen omdeler og gennemgår budgettet.
Næste års kontingent hæves til henholdsvis 500 kr. for deltagelse på alle hold og 250 kr. for
studerende og seniorholdet, hvilket får tilslutning af medlemmerne.
Ad. 4
Revisor Aage Holmgaard foreslår, at der ikke skal betales løn til bestyrelsesmedlemmer. Kirsti
forklarer, at der ikke er omtalt løn i budgettet, men godtgørelse til henholdsvis formand,
kasserer og sekretær. Godtgørelsen er til at dække forskellige kontorartikler.
Aage Holmgaard giver også udtryk for, at han mener, der bliver brugt mange penge på
”legetøj”.
Kirsti forklarer, at der er tale om forskellige rekvisitter, der bruges på holdene.
Ad. 5
Formand Kirsti Riis er genvalgt af medlemmerne.
Ad. 6
Robert Dyrby genvælges af medlemmerne. Anne Lise Kristensen har pga sygdom trukket sig
som medlem af bestyrelsen. Kirsti foreslår Capoiera holdets træner Mai som fremtidigt medlem,
ingen andre byder ind på posten. Medlemmerne vælger Mai som fremtidigt medlem af bestyrelsen.
Ad. 7
Suppleanterne Egon Jensen og Kurt Sørensen er genvalgt af medlemmerne.
Ad. 8
Der foretages skriftligt valg mellem Aage Holmgaard og Hanne Nielsen om revisorposten.
Hanne Nielsen bliver valgt med 57 stemmer, 4 stemmer for Aage og 1 blank stemme.
Revisorsuppleant Ivan Bløde er genvalgt af medlemmerne.
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Ad. 9
Vidars fanebærer Kurt udtrykker stor tak til Kirsti. Han er glad for at høre, at hun i sin beretning
siger, at hun er stolt af Vidar, og takker for god ro og orden.
Kirsti orienterer om, hvornår de forskellige hold afsluttes for denne sæson. Der vil i april og maj
måned være mulighed for fælles gå eller løbeture i Golfparken på onsdage fra kl. 18-19.
Fortjenstpokalen tildeles denne gang til Aage Holmgaard. Han er en gymnast, der brænder for
Vidar. Han startede i 1954 og har i denne sæson været foreningens revisor.
Helle Reinau har lavet en sangbog til Team Top of Denmark.
Kirsti afslutter med at nævne 2 medlemmer som i denne sæson er afgået ved døden.
Slutteligt takker dirigenten Kurt også for god ro og orden.

Referent Suzanne Christensen
Kirsti Riis Madsen
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