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Glostrup den 6.2.2023 

 

 

Referat fra afdelingsmødet i HI-gymnastik den 3.2.2023 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af sekretær 

3. Formandens beretning 

4. Valg til gymnastikudvalg. Til valget opstiller 

- Erik Lorenzen 

- Peder Orla Jensen 

- (Afdelingslederen, Niels Karup er på valg i lige år). 

5. Drøftelse af forløbet af gymnastiksæsonen 2022 samt fremtiden med lokaler mv. 

 Herunder om vi skal tage de 2 mistede timer pga. valget i november, efter påske. 

6.1 Nye retningslinjer for gavekassen. 

6.2 Fremlæggelse af regnskabet for gavekassen. 

6.3 Ønske om indbetaling af kr. 100.00 til gavekassen. 

7. Sommerudflugt 2023, arrangører efterlyses.  

8. Økonomi.  

Medlemskontingent. Særkontingent til instruktørløn på 647 kr. for sæsonen 01.01. – 31.12.23 er 

som bekendt opkrævet. HI-kontingent på 444 kr. for perioden 01.04.23 -31.03.2024 bliver 

opkrævet primo 2023. Aktivt medlemskab i HI-gymnastik koster således 1.091 kr. 

HI-gymnastiks budget for 2022 kr. 10.000, udgift kr. 8.017. Budget for 2023 er uforandret kr. 

10.000. 

 

9. Eventuelt 

Referat 

Ad 1.  

Afdelingslederen bød velkommen til afdelingsmødet, og foreslog Kurt Jespersen som dirigent. Kurt 

modtog valget. 

Kurt gjorde herefter opmærksom på, at indkaldelsen til mødet var udsendt rettidigt efter HI´s 

vedtægter, og at mødet således var beslutningsdygtigt. 

Ad 2. 

Da Henry var fraværende blev Peder Orla foreslået, han modtog valget. 

Ad 3.  

Afdelingslederens beretning var udsendt med indkaldelsen, efter supplerende bemærkninger blev 

beretningen godkendt. 
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Ad 4.  

Pga. sygdom ønskede Henry ikke at genopstille til gymnastikudvalget. På forespørgsel blandt 

medlemmerne ønskede Kurt Andersen at stille op til udvalget. 

Gymnastikudvalget består herefter af: 

Niels Karup, afdelingsleder 

Erik Lorenzen 

Peder Orla Jensen og  

Kurt Andersen 

Ad 5.  

Der var stor ros til Hanne for brug af håndvægte og elastikker. Det blev besluttet, at Niels skulle 

meddele Hanne dette samt ønsket om udvidet brug af disse genstande. 

Lokale 19 er reserveret tom. Sæsonen 2024.  

Der var ingen tilslutning til gymnastiktimer efter påske. 

Ad 6.1. 

Der var forslag til ændring af retningslinjerne for gavetildeling således, at der fremover kun gives 

gaver i forhold til ancienniteten i foreningen og ikke til runde fødselsdage. 

Dette blev vedtaget begyndende med 10 års anciennitet og herefter hvert 10. år. 

Gaven vil fremover bestå af en god flaske portvin. 

Desuden kan afdelingen i særlige tilfælde give en gave.  

John Nielsen fra HI gjorde opmærksom på, at der skal indskrives i vedtægterne, hvordan en evt. 

kassebeholdning af gavekassen skal bruges i tilfælde af afdelingens opløsning. 

Dette vil gymnastikudvalget sørge for sker. 

Ad 6.2. 

Regnskabet, der var udsendt med dagsordenen, blev godkendt. 

Ad 6.3. 

Indbetaling af kr. 100 pr. medlem til gavekassen blev godkendt. 

Ad 7. 

Der var ikke mange hænder i vejret med tilbud om at arrangere sommerudflugten. 

Peder Orla har talt med Henning om en vandretur i Dyrehaven, da vi må erkende, at der ikke er 

mange, der kan cykle. 

Dette blev straks modtaget som en god idé. Henning og Peder Orla planlægger nærmere 

tilrettelæggelsen af dagen. Der bliver udsendt indbydelse senere på foråret. 

Dagen for skovturen blev fastsat til onsdag den 7.6.2023. 

Ad 8. 

Niels gennemgik det udsendte materiale vedrørende afdelingens økonomi. 

Dette blev godkendt. 

Ad 9. 

Arne havde læst HI´s vedtægter og forespurgte, om der var mulighed for at være passivt medlem i 

HI. Dette bekræftede John Nielsen fra HI. 
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Næstformanden i HI, John Nielsen roste os for den store deltagelse i afdelingsmødet, dette sker 

ikke i ret mange andre afdelinger. 

HI har ca. 600 medlemmer. Der er for nylig optaget en ny klub i HI, det er Øby, en fiskekutter. 

HI starter også en ny afdeling op midt i februar mdr. Det er paddels tennis. I 2022 blev der også 

istandsat et billard lokale, derfor et underskud på kr. 46.000. HI´s formue er på kr. 452.883. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under mødet og afdelingslederen takkede for den 

store interesse medlemmerne havde udvist, og indbød herefter til ”brunkål med tilbehør samt 

citronfromage”. 

På afdelingens vegne 

Peder Orla 

Referent 

 

  

 

 

  

 

 

  


