Roskilde TeamGym Generalforsamling:
Kildegården – ”12-timers stuen”
Onsdag den 20/3 2019 kl 18.00 – 21.00
Dagsorden
1) Valg af dirigent
a. Hans Henrik Schmidt
2) Valg af referent
a. Jacob Chabert Hansen
3) Bestyrelsens beretning
Formandens beretning (Thomas F)
Thomas Frandsen gennemgik det sidste års begivenheder i RTG. Der er sket utroligt mange
ting, såsom et sprit nyt trænings center i midten af Roskilde. En del RTG gymnaster på
landsholdene, samt en landsholdstræner. RTG deltog også i den årlige RIU´s idrætsfest, hvor
vores landsholdsgymnaster blev hædret og vi fik også 2 priser. RTG afholder hvert år nogle af
Gymdanmarks konkurrencer og dette er helt nødvendigt for klubbens indtjenings muligheder.
Der er brug for stor forældre opbakning ved alle stævner for at have nok hjælpere. RTG
sluttede sidste sæson med et brag af en Galla, som afslutning på vores afsked med
Ramsøhallen. Dette var et gennemført arrangement på alle fronter. Roskilde festival er en af
RTGs store begivenheder, hvor vi har mulig for at tjene penge til lønninger og redskaber samt
kurser etc. Roskilde Festival 2018 var en kæmpe succes. Et nyt og spændende område i RTG
er de sociale medier, som drøner derud af og der er kæmpe muligheder i dette univers. Vi er
blevet utrolig synlige i Roskilde og omegn. Søndagsræs er også et nyt tiltag i denne sæson og
dette har vist sig at gå over alt forventning. Ved sæson start 2018 ansatte RTG Simon
Smedegaard som sports og udviklings koordinater. Simon er inde over en del af vores
TeamGym hold, samt hele området omkring skolesamarbejdet. Skolesamarbejdet er et nyt
tiltag, som RTG har søsat og som er kommet utrolig godt i gang. RTG´s træner stab er stor og
der er fuld fokus på at fastholde vores trænere, da de bærer så stort et ansvar i vores daglige
træninger, samt foreningens visioner for fremtiden.
4) Forslag fra Bestyrelsen:
1.8.2018 blev Roskilde TeamGym en selvstændig klub og blev udmeldt af Gadstrup IF
Ved den lejlighed blev klubben selvstændigt medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), GymDanmark,
Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union.
DGI krævede efterfølgende at vi ved næste generalforsamling skulle præcisere eksklusions paragraffen
§43 Gammel formulering:
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen,
eller som på anden måde handler til skade for Foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af Foreningen. Minimum 2/3
af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen

Ny formulering: erstatter den tidligere per 1/5-2019:
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen,
eller som på anden måde handler til skade for Foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af Foreningen. Minimum 2/3
af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på først kommende generalforsamling. Spørgsmålet om
eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Et medlem, der er ekskluderet, kan kun optages på ny med en generalforsamlingsbeslutning
Desuden lidt præciseringer af tekster i forhold til konstituering og dagsorden for generalforsamlingen
Hans Henrik gennemgik forslagene fra bestyrelsen og de blev enstemmigt vedtaget.

4) Fremlæggelse af regnskab for 2018 (Troels)
a. Troels Kemner gennemgik regnskabet for 2018. Der var mange positive indtjenings puljer,
men der var også en del udgifter. Alt i alt gik vi ud med et fornuftigt regnskab. Regnskabet
blev enstemmigt godkendt.

5) Fremlæggelse af budget for 2019 (Troels)
a. Troels Kemner gennemgik budgettet for 2019. Vi har valgt en moderat tilgang til nogle af
indtjenings posterne og budgettet ser stadigvæk positivt ud. Budgettet blev enstemmigt
godkendt.
7) Valg til bestyrelsen (vælges for 3 år ad gangen. Bestyrelsen består af 6 personer)
På valg:
Kitte Rhod genopstiller
Kitte blev genvalgt.
Jacob Hansen (udtræder – mangler 1 år af funktionstid – vi mangler en kandidat)
Jacob valgte ikke at udtræde, så dette punkt er ikke aktuelt.
Mette Just genopstiller
Mette blev genvalgt.
Pernille Lauritsen (udtræder – mangler 2 års funktionstid-– Frank Veje Jakobsen opstiller til posten)
Frank blev valgt til posten.
Ikke på valg:
Thomas F på valg i 2020 (valgt på ordinær GF i 2017)
Troels Kemner på valg i 2021 (valgt på ordinær GF i 2018)
Suppleant. Frank Veje stiller op til bestyrelsespost, hvorfor posten er ledig. Louise Sarfelt Antonsen opstiller
som suppleant. Louise blev valgt som suppleant.

Valg af revisor – Dorthe Popp-Madsen genopstiller
Dorthe blev genvalgt.
8) Indkomne forslag - Indkomne forslag fra medlemmer skal være indsendt til formanden senest 7 dage før
Generalforsamlingen.
Der var ingen indkomne forslag.
9) Eventuelt.
Info: Mini, Forbundsmesterskaberne i Roskilde – 11-12 maj, 2019.
Info: GymBattle – 2. November, 2019 – i Roskilde Kongrescenter
Info: Galla afslutning 15. juni, 2019 – i Roskilde Kongrescenter
Info: Roskilde GymShow, 22. juni 2019 – i Roskilde Kongrescenter
Spørgsmål: Vil der blive arrangeret gym Camps i RTG regi.
Svar: RTG vil som udgangspunkt ikke arrangere nogen gym Camps i 2019, grundet mange
andre aktiviteter.
Spørgsmål: Må der afholdes sociale arrangementer på holdene, hvor man kun gør det for ”kun
andet holdet og ikke alle pigerne eller drengene på årgangen”.
Svar: RTG lægger kraftigt op til, at de sociale arrangementer gøres samlet for hele holdet.
Spørgsmål: Rengøring i hallen.
Svar: Der er ikke nogen rengøring i hallen i weekenden, hvilket er en udfordring med alle de
gymnaster som bruger centeret fra fredag til søndag. Der er daglig rengøring i idrættens hus.
RTG vil kigge ind i en holdbar løsning, sammen med de andre Roskilde foreninger.
Spørgsmål: Udlæg for dragter på holdene. Hvem dækker ind, hvis der skulle være en som
stopper uden at have betalt for dragten.
Svar: Som udgangspunkt skal pengene indhentes hos den forældre der har bestilt. Går dette i
hårdknude, så vil RTG træde til hjælp. Bestyrelsen arbejder pt også med et oplæg til hvordan
dette kan gøres fremadrettet.

Tak for et godt møde
Med venlig hilsen Bestyrelsen

