Kære KSG Motion og Volley medlemmer
Hermed indkaldes til generalforsamling i KSG Motion og Volle
mandag den 13/3 2016 kl. 19.30 PRÆCIS på Ndr. Fasanvej 124 B stuen
( opfostringshuset står der på døren)
Med følgende dagsorden: Med blåt nedenfor er referatet fra Generalforsamlingen.
1 Valg af dirigent: Erik Visby
2 Formandens beretning for året 2016

Formandens beretning for KsG Motion og Volley i foreningsåret
2016

Aflagt ved generalforsamlingen 13. marts 2017.
Det forgangne år har endnu en gang været et rigtig godt foreningsår med stor tilslutning til -næsten
-alle arrangementer -både gymnastik og fester.
En enkelt undtagelse var opstart festen, som vi måtte aflyse p.g.a. manglende tilmelding. Det
skyldtes måske, at den var placeret allerede i starten af september i stedet for i sidste halvdel–
men det kan også være andet. Det kan vi måske få kommentarer til efter min beretning for ellers
prøver vi igen med spisning og bowling lidt senere i september
Vi måtte flytte generalforsamlingen fra onsdag 15. til mandag den13 marts fordi lokalerne var
optaget. Alligevel er vi 23 i dag, og mindst 4 har meldt afbud pga ferie eller andre forpligtelser,
ellers var de kommet.

I år er det med stor glæde jeg kan konstatere at mandagstræner problemet er løst, idet Susan fra
september overtog mandagstræningen med stor ros fra deltagerne for både træning og
væremåde.
Og Grete som måtte stoppe efter skader sprang endda til og overtog en af dagene, hvor Susan var
forhindret, så hun følger os fortsat gennem Bent og tak for det.
Christian og Ruth har fortsat deres solide og varme måde at træne os på om onsdagen.
Med denne konstellation står vi trænermæssigt så stærkt som nogensinde.

Vores medlemstal blev fastholdt på 37 uden annonceringer. Det er fint men fortsat vil blot et par
medlemmers frafald føre os tæt på nulresultatet, så fortsat opmærksomhed på evt.
rekrutteringspotentiale er der stadig brug for -- og ikke mindst gerne i den yngre ende af
aldersskalaen- vi er flere og flere der er fyldt 70 – også i bestyrelsen, så der kan blive behov for
nye kræfter de kommende år.
Foreningsmæssigt var året igen den rene fornøjelse med en helt ekstraordinær opslutning til både
gymnastik og volley, samt 3 af de 4 sociale arrangementer. Der er også blevet festligholdt et par
runde fødselsdage. De 3 sociale arrangementer var generalforsamlingen med Thaimad fra
Værnedamsvej, afslutningsfesten på cafeen den gamle maskinstation ved Flintholm station,
julefesten i klublokalerne med mad fra Kokken og Jomfruen – alle gange arrangementer med

intelligent samvær samt de kønneste og mest charmerende deltagere nogensinde – i hvert fald i
(for)mands minde og op mod og over 30 deltagere pr gang.
Næste sammenkomst er den onsdag den 26. april og bestyrelsen har arbejdet på at finde et godt
sted, denne gang bliver det Mama Ludbas restaurants kælderlokale på Værnedamsvej. Nærmere
følger om tid sted pris og tilmelding.
Jeg skal tilsidst takke alle medlemmer, men især vore trænere Christian og Ruth samt Susan for
en rigtig god og solid indsats i 2016 og her i foråret. Vi vil snarest overrække dem en erkendtlighed
hjemme eller på anden vis, så det ikke skal transporteres hjem herfra. Og da vi vidste at Christian
og Ruth er på en længe planlagt tur til London, kunne de ihvertfald ikke hjemføre en eventuel gave.

Endelig vil jeg rette en særlig tak til bestyrelsen for en stor indsats, som jeg som formand er dybt
taknemmelig for, at de altid beredvilligt stiller op til. Jeg har de senere år ikke været i stand til at
påtage mig så mange opgaver pga min kones indlæggelser m.v. som ofte er kommet på tværs,
men de andre i bestyrelsen har påtaget sig opgaverne uden at kny. Frivilligt arbejde er godt nok
sjovt og meningsfuldt, men det kan også blive for meget, hvis man ikke kan dele det ud på alle,
som vi heldigvis kan i KsG Motion og Volley.
Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og hylde samt takke trænere, bestyrelsesmedlemmer
samt ikke mindst hinanden for at have skabt en dejlig social og kammeratlig ramme omkring vores
målrettede aktiviteter i KsG, med et længe leve KsG .
KsG længe leve (3 lange –3 korte – og et hurtigt bestemt K-s-G)

3 Regnskab for 2016 og budget for 2017
Regnskab udleveret – gennemgået og godkendt.
Budget for 2017 uændret som 2016 – budget ikke udleveret.
Betyder uændret kontingent kr. 375,00 pr sæson – (efterår og forår)
I regnskabet er anført KSG Gymnastik og Volley og skal fremadrettet ændres til
KSG Motion og Volley
4 Valg til bestyrelsen
På valg er:
Formand: Jens-Christian Sørensen - Valgt
Kasserer: Hermann Vorbeck - Valgt

5 Valg af 2 suppleanter for 1 år
Lars Mortensen – Valgt
Lene Bertelsen - Valgt
6 Valg af revisor
Lene Nielsen – Valgt

7 Indkomne forslag
Forslag indsendes i henhold til vedtægterne til bestyrelsen Ingen

8 Eventuelt: Per Fürstenberg roste Susan for den anderledes gymnastik og
tilhørende musik

Referat: Torben Schröder

