Referat af generalforsamling i Idræt i Dagtimerne på Frederiksberg
13. februar 2019

Formanden bød velkommen.
ad pkt. 1 Valg af dirigent
Ole Nielsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
ad pkt. 2 Formandens beretning
Bestyrelsens beretning om året 2018 - Aflagt af formanden
Året 2018 holdt vi lighed med tidligere år 2 væsentlige begivenheder i foreningens liv. Den
første var forårsturen som i maj 2018 gik til Kalundborg med besøg i den 5-tårnede kirke.
Frokosten blev indtaget på restaurant Solsikken, hvorefter vi tog til Dragsholm Slot med
rundvisning. Vi tog herefter til Kirstens pragtfulde sommerhus, der ligger i nærheden, og
der blev budt på forfriskninger. Der var megen tilfredshed med arrangementet, og vi var i
alt 75.
Det andet faste arrangement er julefesten, der igen iår blev holdt her i Mariendalshallen.
Som sædvanligt var der god mad hyggelig stemning, og der blev holdt amerikansk lotteri i
lighed med tidligere år. Det er muligt at vi finder på nyt arrangement til julen 2019, men
herom senere.
Som der er bemærket har vi fået en markant fremgang i antallet af medlemmer, idet
mange fra den nu lukkede ”Pensionist Idræt”, der brugte de samme lokaler, har søgt over
hos os. Vi har også haft et tæt samarbejde med FIU gennem det meste af 2018, netop for
at få plads til de nye medlemmer, og et enkelt nyt hold med instruktør er blevet oprettet.
De fleste af de nye medlemmer er optaget på de eksisterende hold, i samarbejde med
kontaktpersonerne. Det er oplagt at det forøgede medlemstal har haft indflydelse på vores
regnskab, men det kommer jeg tilbage til ved aflæggelse af regnskabet.
Ellers er året gået efter samme mønster, som tidligere år. Vi holder 6 bestyrelsesmøder
om året, hvor alle sager af betydning bliver drøftet. Desuden holder vi skarpt øje med
økonomien.
Vi har haft et nyttigt og behageligt samarbejde med FIU.
Det var hvad jeg ville berette om for året 2018.
Han omtalte således de to sociale begivenheder: den vellykkede forårstur til Vestsjælland
(Kalundborg, Dragsholm og Ordrup Næs) og julefrokosten i Mariendalshallen. Foreningen
har fået en stor tilvækst af medlemmer som følge af nedlæggelsen af Pensionistidræt.
Med undtagelse af oprettelse af et hold i Pilates er alle nye medlemmer gået ind på
eksisterende hold.
ad pkt. 3 Forelæggelse af regnskab og budget
a. Regnskab
Dette blev godkendt enstemmigt.

b. Budget
Ved udarbejdelse af budget var der ikke vished for et tilskud fra kommunen. Med dette (ca.
27.000) er der basis for evt. forhøjelse af nogle af budgetposterne. Det resulterede i en
enstemmig beslutning om at forhøje budgettet for skovturen med kr. 10.000 og kr. 5.000
for julefrokosten.
ad pkt. 4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.
ad pkt. 5 Fastsættelse af kontingent
Der var en enstemmig vedtagelse af om at fastholde kontingentet på det nuværende
niveau.
ad pkt. 6 Valg af bestyrelse og revisor
Såvel bestyrelsen som revisor blev enstemmigt valgt.
ad pkt. 7 Eventuelt
Ved en forglemmelse havde bestyrelsen ikke fået forelagt et forslag om at skifte
medlemskabet af DAI (Dansk Arbejder Idræt) med DGI (Dansk Gymnastik- og
Idrætsforbund). Begrundelsen er at DGI har langt flere sportsgrene, som er af interesse
for vores forening. Der var ingen indvendinger mod dette forslag, som bestyrelsen
bemyndiges til at føre ud i livet.
Det blev oplyst, at der er venteliste til seniorgymnastik. Bestyrelsen oplyste, at en
forudsætning for oprettelse af et nyt hold er et deltagerantal på min. 25, og at der skaffes
en ny instruktør.
Årets skovtur afholdes torsdag den 23.maj (program er endnu ikke helt forhandlet på
plads), julefrokost bliver torsdag den 5. december i Frederiksberghallens restaurant.
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