GENERALFORSAMLING I DE GLADE MOTIONISTER 9. MARTS 2020
1. John Christensen valgtes til dirigent og Jette Thomsen til referent.
John oplyste, at indkaldelsen til generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning. Erik Kjær sagde, at foreningen har to slags aktiviteter. Først gymnastikken
om mandagen og for det andet foredrag og udflugter. Motionen og det sociale samvær. – Zara
fortsætter som vor instruktør i næste sæson. – betalende medlemmer er d.d. 47 ½ !! Der er ét
æresmedlem. Det bliver man, når man er fyldt 85 år og har været aktivt medlem i de sidste fem år.
– Onsdagsstyrketræningen kom godt i gang, men der er kun ni til fem, der møder op, og det er for
lidt. – gymnastiksæsonen slutter ved udgangen af maj, men onsdagstræningen fortsætter
sommeren over. – Næste sæson begynder mandag den 7. september kl. 10. – Mandag den 27. april
skal Motionisterne på udflugt. Erik fortalte om turen og hvad, vi skal ”udsættes” for. Der bliver
noget at glæde sig til. Turen koster 200 kr., og beløbet skal betales til Lis eller helst over netbank. Til sidst kom Erik med en opfordring til os: hvis man har mistanke om at være smittet af coronavirus
eller har været i kontakt med en ”mistænkt”, så skal man vise hensyn til andre ved at holde sig væk
fra gymnastik. Vis hensyn. Tænk jer om.
3. Kassereren Lis har i år fået en professionel revisor til at lave regnskabet, som er blevet mere
kompliceret. – Bankbeholdningen er stor: 46.606 kr. Det skyldes især, at Frederiksberg og
Københavns kommuner har været gavmilde. – Onsdagstræningen koster 150 kr. pr gang – 600 kr.
om måneden. Løn til instruktøren betales af klubben. – Regnskabet blev godkendt med applaus.
4. Budgettet. Der er udgift til ny pc til kassereren. Også hjemmesiden er en større udgift, men godt
givet ud. – Budgettet blev godkendt.
5. Mindre ændring i vedtægterne. Der er nu to bestyrelsesmedlemmer, der kan tegne foreningen.
Kassereren og formanden. Dette af praktiske grunde. – Kontingentet er som før 750 kr. for hele
sæsonen på ni måneder. Indbetaling skal ske inden den nye sæsons begyndelse. Helst over
netbank.
6. Formanden var på valg og genvalgtes.
7. De tre bestyrelsesmedlemmer, Birte Winder, Per Gylling og Jette Thomsen genvalgtes. Suppleant
Elisabeth Eiberg valgtes også igen.
8. Revisor Flemming Knudsen er også revisor for næste sæson. Ligeledes er Birthe Bjergsted
revisorsuppleant.
9. Gunner Nørby delte milde gaver ud til bestyrelsen fra medlemmerne som tak for det ”store”
arbejde, vi gør med glæde.
Generalforsamlingen blev indledt med sangen ”Når vinteren rinder i grøft og grav…” og sluttede
med ”Den kedsom vinter gik sin gang…” Og så var der adgang til smørrebrød og øl og vand.

10. marts 2020 – Jette Thomsen, referent.

