REFERAT
Generalforsamling onsdag den 27. marts 2019
Kl. 20.00 - 21.00 hos Foreningshuset, Udbyhøjvej 189, Dronningborg, 8930
Randers NØ
Dagsorden:
•
•
•

Valg af dirigent
o May Høyer har meldt sig som dirigent
Valg af 2 stemmetællere
o Ulla og Dorte er valgt som stemmetællere
Formandens beretning
o Sommerafslutning 2018 i Rgf hallen med loppemarked og opvisning og hygge
o Sportscamp ved RgF i én enkelt uge (gentages i 2019)
o Udøvere afsted til camp i Frederikshavn
o Sæsonopstart én uge før skolerne – blev taget godt imod
o Trænere på kurser – internt tumblingkurser – kurser afholdt af DAFF – medickursus med
FysioDanmark
o 2 Peewee hold blev slået sammen – Sofie gik ind som hovedtræner – Sofie skal have stor ros
o Trænere måtte dække hinanden pga. ’baby-boom’ – trænerne skal have kæmpe ros for
deres indsats.
o Carina har været på besøg som hjælp udefra
o ABC Sommerbio 2018 var en stor succes og vi ønsker fremtidigt samarbejde
o Opvisninger ved Randers Ugen – peewee, junior og senior var afsted
o Opvisning i Farsø
o Opvisning ved Lysfest i Randers by
o I december blev der lavet workshops på Randers Realskole
o Julehygge/afslutning
o DM 2019 med 2 x bronze og flotte præstationer
o Workshop Kristrup skole
o På kommende søndag (d. 31/3) er der trænermøde ang. oprykninger, Sommercup osv.
o Sommerfest d. 1 juni – sæt kryds i kalenderen!
o JuleCup 2019 afholdes i Randers Arena – og vi er værter!
o Nye uniformer fra Varsity – junior og senior er ankommet – peewee og mini skal bare
bestilles inden november.
o Ingen planer om ændring af kontingent
▪ Spørgsmål til formandens beretning:
• Har vi planer om at dele peewee holdet næste år?
o Ja, hvis der er udøvere til det.

•
•
•
•
•

•

•
•

Forslag om at et eventuelt level 2 hold kun skal træne én gang ugentligt.
Nye skilte i bedre kvalitet

Årsregnskab
o Godkendt
Indkomne forslag
o Ingen
Valg til bestyrelsen
o Sira Lund (formand) – genopstiller
o Petra Lund (næstformand) – genopstiller
o Marianne Knudsen (kasserer) – genopstiller ikke
▪ Maria Madsen ønsker at stille til bestyrelse
• Sira Lund, Petra Lund og Maria Madsen er blevet valgt ind i bestyrelsen
Valg af suppleanter
o May Høyer Damgaard – genopstiller ikke
o Rikke Ditlev – genopstiller ikke
▪ Jette ønsker valg til suppleant post
▪ Morten ønsker valgt til suppleant post
• Jette er valgt som 1. suppleant
• Morten er valgt som 2. suppleant
Valg af revisor
o Mona er valgt som revisor
Eventuelt
o HK-uniformerne passer dårligt og ser ikke godt ud – kan vi gøre noget?
▪ Nej det kan vi ikke, de er sponsoreret og vi har ingen indflydelse på HK’s
aftaler/sponsoraftaler.
o Forslag om at bruge mere energi på workshops på skoler, sfo’er osv.
▪ Det har givet os mange medlemmer, og det vil vi tage til efterretning
o Randers Realskole holder 150-års jubilæum efter sommer
▪ Vi vil tage kontakt for at lave en opvisning
o Spørgsmål angående meget lang ferie fra træning omkring julen
▪ Vi startede 1 uge tidligere, og sluttede en uge tidligere før jul – men dette var
trænernes beslutning, vi vil snakke om det på trænermødet.
o Der efterspørges materialer ang. træningsdragter
▪ Vi har det liggende

