Referat af Generalforsamling i
Gadstrup Motion
28. februar 2019 kl. 19:30
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for 2019 til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag til opdaterede vedtægter fra bestyrelsen.
Se vedlagte eksemplar
6. Valg af
a. 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Poul Petersen
Tommi Gadbert
Merete Olsen
Poul og Tommi er klar til endnu en omgang
b. 2 suppleanter
Charlotte Skou Hansen
Villy Petersen
De er også friske på endnu et år.
c. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Dorte Pilegaard og
Lotte Mouritzen er villige til genvalg
7. Eventuelt.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, alle andre for 1 år. Suppleanter, der indtræder i en
valgperiode, er på valg ved førstkomne ordinære generalforsamling.
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Formanden Merete Olsen bød velkommen

Ad 1:
John Nielsen blev valgt til referent. Stemmetællere blev valgt: Tommi og Villy. Jimmy Boa blev
valgt som referent.
Ad 2:
Beretningen er vedhæftet som bilag 1.
Ad 3:
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. Vedhæftet som bilag 2.
Ad 4:
Budgettet blev fremlagt og godkendt. Vedhæftet som bilag 3.
Ad 5:
Reviderede vedtægter blev fremlagt og godkendt. Vedhæftet som bilag 4.
Ad 6:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Poul Petersen
Tommi Gadbert
Merete Olsen
Poul og Tommi er klar til endnu en omgang – de blev begge genvalgt.
Merete takkede af efter en meget lang og yderst aktiv tid i Gadstrup Motion.
Charlotte Schou blev valgt ind i bestyrelsen
b. 2 suppleanter
Charlotte Skou Hansen – blev valgt til bestyrelsen
Charlotte Gade Olsen blev valgt som suppleant
Villy Petersen - valgt

c. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Dorte Pilegaard - valgt
Lotte Mouritzen er villig til genvalg - valgt
Kristen Mathiasen er valgt til revisorsuppleant
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Bilag 1:
Gadstrup den 24. februar 2019

Generalforsamling Gadstrup Motion
Bestyrelsens beretning for 2018
Indledning:
Så er vi igen samlet til vores generalforsamling, hvor de mange medlemmer er mødt op
for at give deres besyv med om foreningens fremtid. Nå ikke de mange – men nogle. Vi
kan så sige at overordnet set går det fortsat rigtig godt for vores forening, hvor der været
mange arrangementer og taget super initiativer i løbet af 2018. Vi er dog også blevet
noget udfordret udefra.
Hvem er egentlig medlem af Gadstrup Motion?
Vi har 537 medlemmer, hvoraf 390 kommer fra postnummer 4621 og hovedparten af de
andre kommer fra vores naboområder primært Havdrup, Viby og Roskilde. Men vores
arme rækker også til Frederiksberg og helt til Fyn. GM vokser stadig og har 20 flere
medlemmer i forhold til sidste år.
Herunder ser i vores medlemmers fordeling i alder og køn, som det ser ud lige nu.

Side 4

Analyse:
Vi har fat i de unge og så forsvinder de igen i tyverne, hvor de uddanner sig andre steder
m.v. Når man bliver mere sat – evt. køber hus her i området, så bliver man også medlem
af vores forening. Hovedparten af vores medlemmer er mellem 30-60 år – dog med en
lang hale af aktive ældre og unge mænd. Der ikke ligestilling i foreningen, idet der er
næsten 100 flere mænd end kvinder. Den skæve fordeling ses primært i for teenagerne
og de midaldrende, men er generel for alle aldersklasserne. Hvorfor mon det?
Bestyrelsens arbejde:
Vi har holdt 7 rigtige bestyrelsesmøder plus andre møder i mindre grupper. Vi manglede
på generalforsamlingen at få valgt en suppleant, men i maj kom Willy til og han har taget
sig godt af bl.a. Powerwalk. Opgaverne er uddelegeret på bestyrelsens medlemmer, så
vi ikke skal tage stilling til småting på møderne. Der holdes skarpt øje med
medlemsantallet og økonomien på hvert eneste møde.
Reglerne om beskyttelse af persondata trådte i kraft den 1. maj, så GM har nu regler for
opbevaring af persondata, så de ikke kommer i vedkommendes hænder. Det betyder at
medlemmernes oplysninger slettes hvis de ikke har været aktive i 3 år. Derudover har vi
fået et smartere design på vores bookingside ”Halbooking” med fotos, fordi vores
systemleverandør har valgt nyt design. Nu virker det også bedre i forhold til tablets og
telefoner.
I foråret havde vi en alvorlig krise ned nøglesystemet. Det skyldes nok et lynnedslag,
som smadrede serveren, boksene til styring af dørene og nøglelæserne. Vi blev nødt til
lade indgangsdøren stå åben, så folk kunne komme ind til træning – alternativt havde vi
måttet lukke centeret helt. Ved fælles hjælp og stor udnyttelse af interne og dyre
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eksterne eksperter og en masse penge, fik vi det op at køre igen. Bagefter har vi efter en
ihærdig indsats fået en mindre erstatning fra forsikringsselskabet.
Af mindre ting har vi udarbejdet et årshjul med vores opgaver, så nu er der overblik over
hvornår hvad skal klares. Tjek
Udbygning af Ramsøhallen
Vi har været dybt involveret i udbygningen af Ramsøhallen og haft vores egen
repræsentant i den kommunale byggegruppe, der har holdt løbende møder. Det har
virkelig været optur og nedtur forstået på den måde, at først så det hele så stort og flot
ud og alle kunne få deres ønsker og ambitioner opfyldt. Så opdagede kommunen at
loftet over cafeteriet ikke kunne bære. Derfor skal den forreste del af Ramsøhallen rives
ned og det koster. Da der kun er 16 mio. kr at tage af, så er udbygningen blevet en del
mindre til alles frustration. Men vi må få det bedste ud af det. Vi har nedsat en
flyttegruppe og en afviklingsgruppe. Den sidste skal afvikle hele bygningen og sælge alt
hvad der har værdi, når vi flytte over i Hallen i 2020. Flyttegruppe skal tage sig af
indretningen og hvad der skal investeres i, når vi flytter ind i Ramsøhallen. Det forventes
at ske i løbet af sommeren 2020.
Og så er det sport
Crossfit/Kettlebell
Det var det første år med kun en bestyrelse og det gør forretningsgangen mere simpel.
Der er fortsat tilgang i Boxen på stort set alle hold. Træningen er for alle og et lækkert
alternativ til den mere selvstændige træning i fitnesscentret. Mange opnår henover tid en
tydelig fremgang i styrke, teknik og udholdenhed og det er en fornøjelse at følge. På
basis/introholdet har vi set mange mødre med deres døtre, en sport man netop kan
dyrke på tværs af alder. Det er super sjovt og hyggeligt. Nye juniorhold – kom med fra
medio marts 2 gange om ugen. Det giver også nye instruktører og dermed nyt blod.
Kettlebell konkurrenceholdet tiltrækker fortsat nye medlemmer udover den faste solide
grundstamme. De kommer langvejs fra for at løfte kugler hos vores entusiastiske
instruktør. Der arbejdes på teknik, styrke og udholdenhed rettet mod nye konkurrencer.
Det hidtil største team fra Gadstrup deltog i den fine Idrætsfest med Roskilde Kommune
på baggrund af flotte DM, EM og VM-resultater.
Indoor Cycling:
Det kører forsat godt med stor tilslutning til holdene. Før sommerferien var der en del
halvtomme hold. Et par instruktører trak sig og en flyttede i august og det har betydet
færre timer, men også at der nu køres med højere belægning. De nye cykler er stadig
noget sårbare ligesom system/forbindelser/projektorer har kørt ustabilt. Pisse irriterende,
idet det tager fokus fra oplevelsen. Men ved fælles hjælp og ofte service, så ser vi frem
til at det bliver en mere stabil oplevelse. Der er stadig stor tilslutning til 60+ holdene, der
afvikles 2-3 formiddage om ugen.
I marts blev der holdt 12 timers spin. Det er en dejlig og hård dag for deltagerne og
instruktørerne, der slutter med privat fællesspisning. Tak til Ulla for igen at levere dejlig
og uovertruffen forplejning undervejs. Tak for alle jule- og nytårsløjerne med eller uden
champagne og julebryg.
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Udendørs cykling
Igen i 2018 har Bo taget afsted med en flok cykelentusiaster ud i det blå på en tur
omkring de 30 km. De går til den og selvom man siger at der er plads til alle så er farten
noget høj. Der er efterhånden kommet en fast flok på 10-15 deltagere, der kører ca.
30-40 km. Han fortsætter også indsatsen i 2019. Derudover har han stået for at lave
cykelklubtøj til medlemmerne.
Powerwalk:
Vi havde i 2018 stadig 2 hold, der hver går 2 gange om ugen mandag og onsdag dels
om formiddagen med start fra hallen kl. 10:00 og dels eftermiddag med start fra hallen kl.
17:30.
Eftermiddagsholdet har dog kørt noget ustabilt, hvilket skyldes at deres holdleder i en
lang periode har været ukampdygtig. På formiddagsholdet har der også været folk fra
Roskilde, som kommer og går med de 2 gange om ugen. Det er rigtig flot. Holdet
afholder stadig deres kaffemøder hver måned og tager på ture udenbys. Men der mere
plads på landevejen og dermed også ledige pladser til flere på dette hold.
Fitness:

Vi havde januar 2018 et møde med Antidoping Danmark for alle ledere og
instruktører, da vi gerne ville lære noget om at kunne screene dopingsyndere i
klubben. Instruktørerne i fitness blev derefter opmærksomme på nogle unge
mænd, som de mistænkte for at være på en eller anden for form for doping. Vi
tog derfor kontakt til Antidoping Danmark, der kom uanmeldt besøg. To
medlemmer blev taget to for doping ved at nægte at lade sig teste. Derudover
tog nogle andre unge mænd flugten og dem har vi ikke set siden – hvorfor mon?
Vi er et lille team, men godt team her i fitnesscenteret, godt humør selvom der er
travlt hele tiden med nye medlemmer. De er gode til at arbejde sammen, til altid
at yde noget ekstra og få ting til at lykkes. De er også gode til at spotte
uretmæssigheder i centeret og give informationerne videre til den ansvarlige i
bestyrelsen. Der er ikke foretaget nogen større investeringer i 2018, fordi der
spares op til flytningen i 2020.
Gadstrup Grandprix
Den 19. august afholdte GM igen cykelløbet Gadstrup Grandprix. Det var noget
utraditionelt med 10 omgange rundt om mosen med start og mål ved Ramsøhallen. Der
stillede igen omkring 60 til start og så blev der ellers kørt væddeløb. Nu er det næsten
en tradition, så det forsætter vi nok med i 2019.
Gadstrup dagen og Gadstrupløbet
Idrætsforeningens årlige dag blev i år omdøbt til Gadstrup dagen og her stillede vi op
med et familieløb med poster langs den nye aktivrute. Vi blev mange frivillige – næste
ligeså mange som antallet af deltagere på holdene, men vi havde det sjovt.
Gadstrupløbet blev igen afviklet på første søndag i oktober med den samme succes,
som de andre år.
Mål for 2019
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I 2019 vil GM
● prioritere og bruge tid på arbejdet med udbygningen af Ramsøhallen.
● Lave en plan for nedlukning og salg af vores nuværende bygninger m.v.
● Organisere bestyrelsesarbejde således at arbejdet bredes ud på flere
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Tusind tak til:
●
●
●
●
●
●
●

Vores instruktører for jeres entusiastiske tilgang til medlemmerne
Bestyrelsen, for at tage jer af det administrative
Rengøringen og cykelvedligeholdelse
Dem, vi ringer til, når skidtet ikke virker.
Vores afgående webmaster for det store arbejde med alt IT de sidste 10 år samt
de ansvarlige Gadstrup familieløb, Gadstrup Løbet og Gadstrup Grandprix.
Vores sponsorer, som er HH byg, Blomsterstalden, OK benzin, Sydbank og
Dagli’Brugsen
Og ikke mindst og det det hele drejer sig om - alle vores medlemmer

Gang i Gadstrup – det er os.
Bestyrelsen, Gadstrup Motion
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Bilag 2
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Bilag 3
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Bilag 4:

Vedtægter for Gadstrup Motion
Gadstrup Idrætsforening (Gadstrup IF)
Gadstrup Motion
Opbygget efter DGI’s vejledning om idrætsforeningers vedtægter.
1. Foreningen
Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har
hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund
(DIF), Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union
(RIU). Afdelingen er stiftet den 20. april 2005.
2. Formål
Afdelingens formål er at give borgerne mulighed for at dyrke en bred vifte af
motionsformer via fleksible og målrettede tilbud primært i et motionsrum, men
også ved holdtræning og andre arrangementer for derigennem at medvirke til
øget tiltrækning og fastholdelse af medlemmer i Gadstrup IF.
Formålet er specifikt at:
● tilbyde borgere i lokalområdet motion i form af holdtræning og individuel
træning i motionsrum på en tidsmæssig fleksibel måde
● tilbyde lejlighedsarrangementer med motion som formål
● styrke fællesskabet mellem borgere i nærområdet til Ramsøhallen,
Gadstrup IF, institutioner i Snoldelev og Gadstrup og ansatte på
virksomhederne
● skabe muligheder for, at det stigende problem med overvægt, sukkersyge
og dårlig fysik pga. inaktivitet kan forebygges og bekæmpes
● skabe mulighed for at borgere lokalt kan udføre skadeforebyggende
træning samt målrettet genoptræning
3. Optagelsesbetingelser
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 15 år. Ved
optagelse af umyndige medlemmer, kan bestyrelsen kræve skriftligt samtykke fra
forældre eller værge.
Enhver, der er fyldt 15 år, kan optages som passivt medlem. Passive
medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til
bestyrelsesarbejdet.
Dog kan der, ved særlige arrangementer, deltage personer under 15 år.
Bestyrelsen skal have godkendt, hvornår der er tale om et sådant arrangement.
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4. Indmeldelse
Indmeldelse sker ved betaling af kontingent. For medlemmer under 18 år kan
bestyrelsen kræve skriftligt samtykke fra forældre eller værge. Indmeldelsen er
gældende for den periode, der er betalt kontingent.
5. Udmeldelse
Udmeldelse sker automatisk, når man ikke betaler kontingent, ellers ved
henvendelse til bestyrelsens sekretær.
6. Betalingsform
Kontingent, indbetalingsform og opkrævningsprocedurer fastsættes af
bestyrelsen for afdelingen.
7. Udelukkelse
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel
strider mod foreningens ordensregler.
Såvel i sagen om udelukkelse som eksklusion, har medlemmet krav på at blive
hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkomne
ordinære generalforsamling i Gadstrup Motion og på hovedforeningens
generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt
på dagsordenen.
8. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar
måned (så kan uafklarede spørgsmål videresendes til Gadstrup IF på deres
generalforsamling i marts.)
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem
bestyrelsen ellers måtte indbyde.
Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel med opslag på hjemmeside
i motionsrummet, i Ramsøhallen og ved annoncering i lokalavis.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
indsendt til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Indkomne forslag udsendes til bestyrelsen og opslås på
opslagstavlen i motionsrummet og på opslagstavlen i Ramsøhallen senest 8
dage før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig.
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Alle medlemmer har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt
fremmøde.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion,
vedtægtsændringer og afdelingens ophør.
Blanke stemmer tæller altid med som gyldigt afgivet stemme.
Der skal foretages skriftlig afstemning, når bare et medlem ønsker det.
9. Dagsorden – generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende
punkter:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til
godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af
a. 4 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer på
ulige år
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Der vælges en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen og som bestemmer
afstemningsmåden. Dog skal afstemningen og valg foregå skriftligt, hvis bare et
medlem ønsker det.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, revisorer og suppleanter for et år.
Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkomne ordinære
generalforsamling.
10. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver
eksklusion, vedtægtsændringer og afdelingens ophør kvalificeret majoritet – jf. §
7, § 16 og § 17.
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Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret jf. §
8. For at blive valgt til formand skal man dog være 18 år ligesom mindst et andet
bestyrelsesmedlem skal være 18 år, da kassereren også skal være myndig.
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn
om, at vedkommende vil vælges til den foreslåede post.
Afstemningen skal, såfremt blot et medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der
føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og
underskrives af dirigenten.
11. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes, når mindst 25 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer
skriftligt fremsætter ønske herom. Henvendelsen skal indeholde begrundelse for
den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes
indenfor 1 måned efter den skriftlige henvendelse.
Mødets ledelse, afstemning m.m. skal følge de samme bestemmelser som for
den ordinære generalforsamling.
12. Bestyrelsen – valg
Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle
forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2
år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for 1 år ad
gangen ligeledes på den ordinære generalforsamling. 3 bestyrelsesmedlemmer
er på valg på ulige år, mens 4 andre bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige år.
Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkomne ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær
og 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan konstituere
formandsposten efter bestyrelsens behov.
13. Tegningsret
Afdelingen tegnes af formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller
næstformanden er til stede. Der udsendes dagsorden udarbejdet af formanden
for Gadstrup Motion.
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Dagsorden udsendes af formanden eller næstformanden til bestyrelsen senest 4
dage før bestyrelsesmødet. Der tages referat af bestyrelsens møder. Referatet
fra de åbne punkter offentliggøres.
Ved økonomiske dispositioner over 20.000 kr. kræves underskrift af 4
bestyrelsesmedlemmer.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af
generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelser på mere end 300.000 kr
godkendes af generalforsamlingen.
Foreningens midler må ikke bruges i spekulativt øjemed – herunder køb af aktier,
fremmed valuta mm. Midler kan dog anbringes i danske obligationer efter
bestyrelsens godkendelse.
Såfremt et medlem af bestyrelsen gentagne gange udebliver fra de af
bestyrelsen fastsatte møder uden afbud eller rimelig grund, kan et flertal af
bestyrelsen beslutte, at indkalde en suppleant i stedet.
Formanden er medlem af Gadstrup Idrætsforenings hovedbestyrelse (GIF).
Generelle problemstillinger, i relation til Roskilde Kommune, varetages af GIF’s
formand.
14. Regnskab
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal i rimelig tid inden den ordinære generalforsamling afgive
driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Afdelingens godkendte regnskab og status forelægges til orientering på GIF’s
ordinære generalforsamling.
15. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 revisorer – jf. §
9.
Revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det
samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og
status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at
efterse regnskab og beholdninger.
Side 17

16. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/5
stemmer for forslaget.
17. Afdelingens ophør
Beslutning om afdelingens ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt
indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af afdelingens
stemme- berettigede medlemmer er til stede samt at mindst 4/5 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Er flertallet her 4/5 for afdelingens ophør, indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling fra 4 til 8 uger efter, hvor 4/5 stemmeflertal afgør spørgsmålet.
Ved afdelingens ophør og såfremt der ikke oprettes en ny afdeling evt. ved
sammenlægning, afgør generalforsamlingen, hvordan aktiver/materiel kan
anvendes til almennyttigt idrætsarbejde i Roskilde Kommune.
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