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Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Bestyrelsens beretning. Bilag 1 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2022 til godkendelse. Bilag 2 

 

4. Forelæggelse af budget for 2023 til godkendelse. Bilag 3. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremlægger følgende forslag (med rødt) til vedtægtsændringer, da 

lokalaviser er ved at udgå fra markedet.  

 
§ 8 Ordinær generalforsamling 

……………… 

Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel med opslag på hjemmesiden og , i 

motionsrummet samt ved mail.og ved annoncering i lokalavis.  

 

6. Evt. andre forslag. Der er ikke indkommet andre forslag  

 
7. Valg af   

a. 4 bestyrelsesmedlemmer   

På valg er: 

Lars Ellekjær - modtager genvalg 

Dorrit Dilling Hansen – modtager genvalg 

Merete Olsen – modtager genvalg 

Charlotte Gade Olsen – modtager ikke genvalg 

 

b. 2 suppleanter 

Villy Petersen – modtager genvalg 

Jesper Mathiasen – modtager ikke genvalg 

 

c. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Revisorerne Dorte Pilegaard og Lotte Mouritzen – modtager nok begge genvalg 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, alle andre for 1 år. Suppleanter, der indtræder i en 
valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. 

8. Eventuelt.  Herefter en generel debat blandt de fremmødte om foreningens tilbud og 

udvikling. 
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Referat 

Ad 1: 

Dirigent: Anders Pilegaard valgt 

Referent: 

Jimmy Boa valgt 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt via mail, infotavle, 

hjemmeside og Facebook. Den har ikke været i Heden, da den ikke længere eksisterer 

Ad 2: 

Se bilag 2 

Beretningen er godkendt 

Ad 3: 

Se bilag 1 

Regnskabet er godkendt 

Ad 4: 

Se bilag 3 

Ad 5: 

Godkendt 

Ad 6: 

Ingen indkomne forslag 

Ad 7: 

Bestyrelsesmedlemmer 

Lars Ellekjær - valgt 

Dorrit Dilling Hansen – valgt 

Merete Olsen – valgt 

Mette Rehl valgt som nyt bestyrelsesmedlem – varmt velkommen! 

 

Suppleanter 
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Bilag 1 

Bestyrelsens beretning for 2022 
 

Generelt  
Det er her i foråret 20 år siden at de første tanker om GM opstod, så vi har et uofficielt 
jubilæum.  
 
2022 har været et godt år, hvor vi er kommet i gang efter Coronas begrænsninger.  
Økonomien er blevet forbedret, eftersom der ikke skal betales nær så meget i husleje, som 
vi tidligere brugte på drift af pavillonen. Kræfter og penge kan nu primært bruges på vores 
aktiviteter med instruktører, uddannelse og udstyr til gavn og glæde for vores medlemmer.  
Som foreslået på sidste generalforsamling blev aldersgrænsen for alm. medlemskab nedsat 
til 14. år i september og det er gennemført uden større problemer, så det forsætter som en 
permanent ordning. Åbningstiden er samtidig udvidet til kl. 24.  
 
Det er blevet en stadig større butik med stigende medlemstal og der er mange forskellige 
aktiviteter i centeret, hallens andre lokaler samt udendørs. Vi håber at kunne fortsætte det 
fremover, under forudsætning af, at vi har rammerne til det. Gadstrupløbet og Gadstrup 
Grandprix er lagt i graven, men der er andre tiltag i støbeskeen. 
 
Årets Tour de France blev bl.a. fejret med at tilbyde en Roskilde Kommune cykel-eller 
løbetrøje til klubber og virksomheder i kommunen. Den var designet af en af vores 
instruktører. Det blev en krævende, men også meget lærerig proces, som blev påvirket af 
krigen i Ukraine.  
 
Foreningen er medlem af hovedforeningen i GIF og her arbejdes der med Ramsøhallen som 
udførende i at deltage i etablering af en fælles paddelbane. Håber den kommer op at stå i 
2023 eller 24.  
 

 GM´s medlemmer 
Det har kun gået en vej i antal medlemmer i 2022 og det er opad. Lidt over 100 flere 
medlemmer på et år. Der ses et dyk om sommeren, og derefter stigning fra september til 
marts.   
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Figur 1. Antal medlemmer ved månedens udgang 

 

 

 
Figur 2. Alders- og kønsfordeling 2021 og 2022 

Vi har godt gang i alle aldersgrupper og alle køn. Der er ca. 100 flere drenge/mænd end 
piger/kvinder, men vi har fået 50 piger/kvinder flere på et år og 56 flere drenge/mænd. Den 
største stigning er sket i aldersgruppen 25-39 år, men vi har flest medlemmer mellem 50-60 
år. Hvis det fortsætter – så må vi jo inddrage resten af Ramsøhallen eller? 

 

Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder. Vi har det godt sammen, men har talt om, at der 
mangler noget hygge efter at alle møder holdes i hallens møderum. I 2023 vil vi lægge mere 
vægt på det sociale fx med flere møder holdt privat. 
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Bestyrelsen mener det er vigtigt at skaffe de redskaber og faciliter, der er nødvendige for at 
sikre et center af høj kvalitet og udvikling og det er også det, vi stiler efter.  
 
Sidste års udviklingsarbejde fødte følgende 3 visioner for GM: 
 Sportslig  

Gadstrup Motion skal søge konstant udvikling med henblik på tilbud om mest mulig 
motion til flest mulige 

Social 
GM stræber efter sociale såvel som sportslige fællesskaber 

Organisatorisk 
GM skaber rammer og retning, som gør det attraktiv at være frivillig 

 
GM har også haft en repræsentant i paraplyorganisationen Gadstrup IF (GIF) og i 
Halbestyrelsen. Herigennem ved GM, hvad der foregår og kan også ønske forbedringer og 
nye tiltag mht. til faciliteterne. Her er samarbejde og kommunikation på tværs af 
foreningerne vigtig. Vi har ønsket en udendørs trækbane til supplerende træning i Boxen. 
 
Idrætsgrenene 
 

Indoor Cycling 
Det kører derudad og der er kommet flere på holdene i løbet af året og vi satte også en del 
hold på programmet i efteråret, som langsomt blev mere fyldt op. Cyklerne skal hele tiden 
repareres, men det er der også penge til, da vi i oktober blev helt færdige med at betale på 
leasingkontrakten. Alle cykler er nu vores. Et nyt tiltag er festlig fredag, hvor Indoor cycling 
kombineres med træning i boksen for den halvgamle del af medlemmerne 50/60+. Andre 
bliver i spinning og så er der fælles 3. halvleg ovenpå. Super initiativ.   
  

Fitness 
Det er svært at få armene ned med så godt et instruktørteam. Der bliver i et væk sagt 
goddag og velkommen til nye medlemmer, oprettet nye kort til gamle medlemmer, ja vi har 
haft travlt her efter Corona. Det samme mønster gælder for ungdommen mellem 12 og 14 
år. 
 
Vi er blevet mange instruktører. Derfor kan vi være to på hver gang vi har timer i centeret og 
kan derfor yde en bedre service med nøglekort udleveringer, fremvisninger af centeret, tage 
imod forespørgsler omkring klubben og alt i alt være mere til stede over for vores 
medlemmer. 
 
Man kan godt mærke at der kommer mange mennesker igennem centeret. Det tærer på 
diverse kuglelejer og materiel, så ser man noget der er defekt, så ring eller skriv til Tommi, 
der hurtigt vil fixe det.  
 
Det blev vedtaget på sidste generalforsamling, at man skulle prøve at nedsætte alderen for 
ungdommen fra 15 år til 14 år. Der var megen skeptisk omkring det både inde for 
bestyrelsen og for instruktørerne, men stor ros til jer unge. I har i store træk vist, at i kan 
træne under eget ansvar.  
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Fordi der er kommet flere instruktører og dermed flere bemandende timer, blev vi 
opmærksom på, at nogle trænede gratis fordi de blev lukket ind af andre. Dette er der lagt 
låg på med skærpede regler med bl.a. advarsler og karantæner.   

 

Crossfit og Kettlebell 
Det er skønt og inspirerende at være instruktør i boxen. Ni instruktører tilbyder ialt 16 hold 
fordelt over ugen. Der er specialiserede hold for hhv vægtstænger og kettlebell til hold med 
diverse funktionelle øvelser. Der har været afholdt en kursus dag med fokus på Styrkeløft. 
Tilbuddet var for både instruktører og medlemmer, et rigtig godt kursus. Holdene er generelt 
godt besøgt og nye medlemmer kommer til stadighed til.  
 
Nye hold tilbud som HIT(High Intensive Trainning) med 45 min intensiv træning er et hit. 
Seneste tilbud med pakke +50/60 kombinationen af spinning og træning i boxen er rigtig 
populært. Vi mangler af og til cykler og plads i boxen på dette hold. 
 
Boxen er for øvrigt også udlånt 1 time pr. uge til ungdomsklubben til unge med udfordringer. 
Klubben er glade for det og vi fortsætter samarbejdet i 2023.  
 

Bordtennis 60 + 
Aktiviteten bordtennis 60 + er inde i en rigtig god periode. Siden sidste generalforsamling har 
vi haft en fremgang på ca. 100%, og vi har et gennemsnitligt fremmøde på 17 personer ud af 
22 mulige pr. gang. 
Vi har i denne sæson været så heldige at få en "Amicus" boldrobot til træning af forskellige 
slag, men målgruppen vil helst ikke spilder tiden, og derfor prioriterer de spillet med andre 
højt og går direkte til bordene og tæller point. 
Vi har derfor booket ekstra træning nogle søndage med robot og frit spil i denne sæson. 

 

Udendørs cykeltræning 
I 2022 var der dels udendørs cykeltræning ved Bo, som sædvanlig med afgang fra GM hver 
tirsdag kl. 17:30. Det har været fin deltagelse primært af mænd på carboncykler, hvor der 
bliver kørt stærkt. For kvinderne blev der mulighed for et hold om torsdagen kl. 17, hvor ca. 
10 kvinder har kørt godt og stabilt. Igen her er der en udfordring med forskelligt niveau. Seks 
kvinder gennemførte Tøserunden i en absolut god tid. At der også var held indblandet – siger 
vi ikke til nogen…..  

 

Powerwalk  
Vi ”powerwalker” hver mandag og onsdag, hvor vi mødes ved hallen kl. 10:00, hvor vi går 
forskellige ture i Gadstrup og omegn på ca. 6 – 10 km. 
 
Vi har i år været 11 personer og der har ikke været tilgang af nye medlemmer. Vi har alle 
Gadstrup Motions gule veste på, så vi er lettere at se i trafikken og samtidig gør vi 
opmærksom på foreningen. 
 
Vi skiftes til at give kaffe en gang om måneden, hvor vi hygger os og snakker om løst og fast. 
Det er også her vi aftaler ture ud af Gadstrup for at afsøge nye himmelstrøg, det kan gå til 
Hedeland, Boserup Skov, Køge og andre smukke områder. 
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Afslutningen på året fejrede vi med en julefrokost.  

 

Rengøring 
For rengøringens vedkommen er vi ikke i tvivl om at centeret bliver besøgt meget mere end 
før. Vores rengøringspersonale kæmper en brav kamp med nullermændene - godt gået alle 
fire - i gør et stort arbejde. 

 

Fremtiden  
Den ser overordnet lys ud. Vi skal fortsat tilbyde og udvide mængden af aktiviteter, der er af 
høj kvalitet, sjove og attraktive, og hvor styrke, kredsløb og/eller mobiliteten bliver styrket. 
GM må holde øje med udviklingen i antallet af medlemmer og tænke på løsninger, når 
trængslen i lokalerne bliver uacceptabel.  
 
Det frivillige arbejde i GM kan tælles op til mange årsværk, men det gør vi ikke – for så ryger 
det sjove.  
 
GM er langt den største forening i GIF hvilket gør, at vi måske også kan/bør tage et ansvar 
for hele områdets andre problemstillinger.  
 
Til slut er der bare at sige tusind tak til:  

 

• Alle vores dygtige instruktører, der er vokset i antal i 2022 til 32 personer. I knokler 

og får ikke en kr. for det. Tager initiativ til nye aktiviteter til glæde for os alle. Håber 

at det kan fortsætte sådan.  

 

• Bestyrelsen for at tage ansvaret, den gode tone og for at se løsninger frem for 

begrænsninger.  

 

• Dem der gør så fint rent, webmaster, maskinsmører, blomster vander og de praktiske 

grise. Det er dem, vi ringer til, når noget skal fixes og så gør de det. 

 

• Dirigent og revisorer af vores omfangsrige regnskab. Det er også et stort ansvar. 
 

• Og ikke mindst og det det hele drejer sig om - alle vores medlemmer, som træner fra 

tidlig morgen til sen aften.  
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Bilag 2: Regnskab 



Generalforsamling i Gadstrup Motion 

6. marts 2023 kl. 19:30  
 

 



Generalforsamling i Gadstrup Motion 

6. marts 2023 kl. 19:30  
 

  



Generalforsamling i Gadstrup Motion 

6. marts 2023 kl. 19:30  
 

  



Generalforsamling i Gadstrup Motion 

6. marts 2023 kl. 19:30  
 

Bilag 3. Budget 2023 

 


