GTG Generalforsamling:
Ramsøhallen – mødelokalet (Hal 1)
Tirsdag den 8/3 2016 kl 18.30 – 21.00
I alt 20 deltagere – incl. Bestyrelsen og sportschefen.

Dagsorden

1) Valg af dirigent; Dorte Popp Madsen
2) Valg af referent; Lone Andreasen
3) Bestyrelsens beretning (Thomas)
Formandens beretning (Thomas);
se bilag som udleveres på mødet og findes på nettet. Spørgsmål:
ikke afklaret om minipiger/minidrenge kan få springtider ugentligt i
Sorø, men der arbejdes på det. Forældre beder til at man tager
hensyn til tidsrammen da det stadig er små piger og drenge.
Mulig fusion partner – man kunne overveje fælles træning og
dermed lave en glidende overgang. Roskilde kommune afgør
haltiderne i Gadstrup. Mini-DM 2. runde var i 2014 problematisk
mht overnatningssteder. Det vi får stillet til rådighed er haller. Hvis
der er nogen der har kontakter på skoler i Roskilde – helst i
nærheden af Roskildehallerne, så tages der gerne imod hjælp. Vi
vil gerne have at alle gymnaster kan overnatte samme sted (det
drejer sig om weekenden 6-8 maj).
Opdatering om Springcenter (Frank);
90% af vores gymnaster er ikke fra Gadstrup så vi ønsker en mere
central placering. Vi har ansøgt om 29 mill sammen med andre
Roskilde klubber til eliten og lokalt. Kommunen har været lydhøre
og har forstået, hvad vi mangler. Vi har søgt om at ligge på
Musicon. Kommunen ønskede, at vi kunne ligge ved Kildergården
da Kommunen har købt denne. De ønsker at bygge springcenter
sammen med bordtennis. Den 7. marts blev der arbejdet med
visionen om hvad vi vil med huset. Deltager var kommunen og de
4 foreninger. Kommunen ønsker et sted til elitegymnastik og derfor
er tiderne reserveret de 4 foreninger. Tidsfordelingen vægtes til
elite, bredden, lokale, DGI. Vi er i dialog med Himmelev Veddelev
Teamgym omkring fusion så der er en teamgym klub. Himmelev
Veddelev er eneste anden teamgym klub i det kommende
springcenter og det stiller begge klubber stærkere på både pige og
drengesiden. De øvrige klubber får hermed forbud mod at starte
teamgym i Springcentret. At skabe moderne træningsfaciliteter er
visionen (se resten hos Frank) – det er dog ikke godkendt endnu.
Udbudet sendes ud i april måned. Herefter prækvalificerer man
dem der byder herpå. Der er 50 mill at bygge for og målet er at få
mange kvm for pengene. Uge 41 offentliggøres entreprenør og
arkitekt. Forventes at være færdig sommeren 2018. Pengene
ligger klar til springcentret, så Frank forventer, at tidsplanen holder.
Der skal som minimum træne 2 hold af gangen 3
gange om ugen. Der begyndes at arbejde med tidsfordelingen.

Planen er at de små gymnaster træner i de lokale foreninger.
Tanken er samarbejde med lokale og eliten. Max antal på holdene
vil ikke længere være 24 gymnaster da der er behov for at have en
bred elite gruppe at udvikle på.
Der arbejdes på en stærk og bred trænertrup, så der
er trænere nok.

Roskilde GymBattle 2016;
Det eneste, der mangler er datoen, men det er besluttet at holde
fast i november. Det er besluttet, at vi holder GymBattle igen.
4) Sportschefen fortæller om året hidtil – og planer (Kasper F).
Kasper startede i August 2015 i Gadstrup Teamgym. Kursuspakke
til instruktørene blev udbudt og der var opbakning hertil. Konceptet
fastholdes så vi har et fælles koncept og et struktureret
uddannelses system internt i foreningen. Kasper arbejder på en
mere struktureret træningstilgang så forældre og gymnaster ved
hvad der skal trænes til hver træning. Der har pt være 2 fokus
dage på Stevns og 2 i Sorø. Dette er også tiltænkt at fastholde. Er
også involveret i Springcentret.
Planer fremadrettet er videre udvikling af trænerne så trænerne
bliver opgraderet og samarbejder. Samling af instruktører så der er
et ensartet koncept for udtagelse så vi ikke taber talenter på vejen,
men at det opfattes som en god oplevelse.
Forklaring til forældre om konceptet fra U8 og op, så forældre ved
hvordan foreningen gør tingene så vi ikke taber folk på vejen.
Forestiller sig at der arbejdes med forældreledere på de mindre
hold til at varetage nogle af de praktiske ting. Eksterne kurser og
flere interne kurser i foreningen.
Trænerne samarbejder omkring redskaber og måtter, så der
spares tid til fremtagning, men vi er begrænset af tidsfordelingen.
4) Fremlæggelse af regnskab (Troels)
Regnskabet deles ud - se bilag. Bestyrelsen vidste godt at året ville
komme ud med et underskud, men vurderede at det var vigtigt for
klubbens fremtid med ansættelsen af Sportschef.
Indtægtsmulighederne bliver større, når vi har springcentret.
Hvis vi skal generere flere penge fra Festivallen kræver det flere
ressourcer fra forældre gruppen. Den indtægt vi har derude nu, er
derimod sikker.
Det forventes, at navneændring også vil tiltrække flere sponsorer.
Regnskabet blev godkendt på mødet.
5) Fremlæggelse af budget (Troels)
Der har tidligere ikke været lavet budget til generalforsamlingen, da
dette laves til sommer så det følger sæsonår.
Der laves ekstraordinær general forsamling, hvor der kigges på
budget, navn, vedtægtsændringer og evt fusion
Det tages til efterretning, at der ikke er et budget, der kan
godkendes. Bestyrelsen foreslår, at der udarbejdes budget på
næste bestyrelsesmøde og sender det ud til orientering.
Der kom forslag til, at bestyrelsen udarbejder en 2020 plan.

6) Valg til bestyrelsen (vælges for 3 år ad gangen)
Thomas Frandsen (ikke på valg - fortsætter)
Helle Gert Christensen(genopstiller ikke)
Frank Veje Jakobsen(genopstiller)
Suppleant.
Til bestyrelsesposten opstiller Mette Just
Til Suppleantposten opstiller Troels Kemner
Nye bestyrelsesmedlemmer er Thomas, Frank og Mette J
og som suppleant Troels.
Dorthe vælges som revisor
En kæmpe tak til både Mette Andersen og Helle Gert
Christensen som begge er trådt af i løbet af året der er
gået. De har begge leveret en jætte indsats som
henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem igennem en
årrække. Vi skylder dem en kæmpe tak for indsatsen.
7) Indkomne forslag
Opdatering af statutter og vedtægter (Thomas)
Kommende sæson – klubbens navn,
Afklaring af fusionsløsninger
Der arbejdes med Roskilde Teamgym som kommende
klubnavn både med og uden fusion. Det ønskes, at vi
stiller op som Roskilde Teamgym fra sæson 2017.
Der forventes en ekstraordinær generalforsamling til
efteråret vedr. navn og evt. fusion. Ved den lejlighed
ligeledes vedtægtsændringer.
8) Eventuelt.
Roskilde GymBattle 2016; der laves møderækker for dem, der
ønsker at være medvirkende til at arrangere Roskilde GymBattle.
Springcentret: vil gerne samarbejde med lokalforeningerne, så
gymnasterne i de lokale foreninger lærer at lave Teamgym ved at
lave undervisning for instruktører i de lokale foreninger.
Hvordan mærker piger gymnaster Kaspers tilstedeværelse: Kasper
underviser og sparrer med instruktørerne samt overværer
træninger og evaluerer sammen med trænerne rytmeserier.
Fastholder rød tråd i både pige og drengerækker.
Er der mulighed for at forklare forældre hvad indtjeningen for SM,
DM som Teamgym går til.
Til SM, DM hvor vi står for arrangementet skal vi være obs på dør
til hal D så der også betales eller at den alternativt lukkes af.
Kan der være mulighed for TV transmission – dette arbejder Frank
på.
Springcenteret – vil være rent træningscenter med undtagelse af
bordtennis så Roskilde Hallerne vil stadig være opvisningscenter.
Kan vi få tilknyttet fysioterapeut – der er en økonomisk udfordring
samt at finde den rette person. Dette har dog længe være på
ønskelisten i foreningen.

Vi glæder os til at se så mange som muligt til Generalforsamlingen
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Helle Gert Christensen
Frank Veje Jakobsen
Thomas Frandsen
Samt kasserer Troels Kemner

