Generalforsamling onsdag den 25. juni 2020 Kl. 19.30 – 20.30 - RgF Hallen, Østre Boulevard 29,
8930 Randers NØ

Dagsorden
• Valg af dirigent
o Pia Klauber er dirigent
• Valg af 2 stemmetællere
o Helle og Christina er stemmetællere
• Formandens beretning
o Sommmer-amerikaner-fest i Randers Hallen
o Attack var til SommerCup i Gladsaxe
o Sæsonstart 19/20: vi oprettede to peeweehold og et dancehold (gammel kategori
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genopstod.
Fælles opstartsarrangement i Klarteparken – det var en stor succes
Vi afholdt JuleCup 2019 i Randers Hallen
Juleafslutning blev inddelt holdvist – intet fælles arrangement.
Opvisning ved sportsfest i Randers med junior/senior hold.
Nye sponsoraftaler og nyt logo
Stor ros til trænerne i corona-perioden
Corona: konsekvenser ift. træningsjakker – aftaler med sponsorer forlænges, så den
gælder fra 1/1-21 (2 år frem).
Der er søgt en hjælpepakker – vi afventer svar
Planer om at afholde JuleCup i Randers 2020 og 2021 – pga DM og SommerCup
aflysning får vi JuleCup 2021 og 2022.
Træning er startet op igen
Sommerafslutning er blevet afholdt holdvist
Klubbens udøver award er blevet oprettet – til én udøvere med en særlig
præstation.
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Kommende sæson
Opstart i uge 32 (uge 33 for mini og dance)
Forældrehold opstartes – tidspunkt og ugedag er ikke bestemt endnu.
Vi fortsætter med Aggressive holdet (træning én gang om ugen).
Oprykninger til diverse hold bestemmes af trænerne – dette bestemmes først i
forbindelse med sæsonopstart
Ved sæsonopstart gælder regler for adfærd i forbindelse med COVID-19 fortsat:
afspritning, bliv hjemme ved symptomer osv.
Træningsjakker skal trykkes – vi kører en ny runde med afprøvning.
Tumbling bliver optimeret ift. styrke, progression og basic skills.
Søndagstumbling: Maks antal pladser – der meldes til – man betaler pr.
gang. (Mere information kommer)
Vi har fået nye tumbling trænere (2 unge mænd fra RgF)
Der er lavet udkast til træningsweekender for kommende sæson (tumbling i lige
uger om søndagen). Vi melder ud snarest
JuleCup er i Frederikshavn – SpringCup i marts i Brøndy – DM i maj til Aarhus
Der snakkes med trænerne om, at de selv må afgøre hvorvidt det
pågældende hold skal deltage i alle konkurrencer eller nogle udvalgte
Der er indført nye levels i de forskellige alderskategorier
Kan formandens beretning godkendes? Ja.

• Årsregnskab
o Kan regnskabet godkendes? Ja.

• Indkomne forslag
o Der er ikke kommet forslag.

• Valg til bestyrelsen
o Kirsten Heiligers (Kasserer) – genopstiller ikke
Christina Pedersen er valgt til kasserer.
o Pia Kathrine Hjort Klauber (Bestyrelsesmedlem) genopstiller
Pia Kathrine Hjort Klauber er genvalgt.
•

Valg af suppleanter
o

Jette Nørskov – genopstiller
Jette Nørskov er genvalgt.
o Morten Busk Andersen – genopstiller ikke
Christina Carøe Pedersen er valgt.

•

Valg af revisor
o

•

Betinget valg er revisor (Jonas Bødtker Iversen)

Eventuelt
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Ønske om et overblik til både forældre og udøvere: klargøre hvad der forventes af
den enkelte, og hvilke mål der skal/kan realiseres.
Trænerposter for sæson 20/21 oplyses
Ønske om mere struktureret tumblingtræning om søndagen
Der bliver spurgt indtil opdeling af juniorhold: der kommer an på antal af udøvere.
Der bliver spurgt til synlighed udadtil: Fokus på opmærksomhed til de større hold.
Corona har betydet, at vi ikke er kommet til arrangementer og opvisninger.
Første weekend i september: Opvisning i Doktorparken i forbindelse med Lions
Club: Vi er klar.
Randers uge – Sira.
Forslag om ”Pop up/Åben Træning” på Justesen Plæne i Randers – trænerne
bestemmer dag og laver Facebook Konkurrence. Der skal tages flyere og beach
flag med.
Pop up Træning i Djurs Sommerland?
Flere opvisninger i Storcenteret – Sira laver en aftale med dem.

