Referat General forsamling aktivitetsudvalget 2021

Valg af dirigent: Tommy Bach
Valg af referent: Nina Ildvad
Formandens beretning ved Jørgen Huus Hasforth:
•
•

•
•

Salg af strømper til jul gik rigtig godt. De fleste strømper blev solgt og de resterende er returneret, så der
ikke bindes midler i dette.
De fleste arrangementer i sæson 2020/2021 blev aflyst på grunde af Corona, men det lykkedes dog at
afholde DM for seniorer i starten af juni. Her blev der brug for en del hjælper pga. Corona regler. Opdeling af
hallen i Zoner og kontrol af Corona Pas
Sommer afslutningen 2021. Tak for opbakningen til dette arrangement. Både forældre, gymnaster og
søskende havde en super aften. Her kunne gymnasterne endelig vise noget af det de havde lært.
Tak til dem som har hjulpet med diverse opgaver i den forgange sæson.
Formandens beretning blev godkendt.

Planer for den ny startet/kommende sæson. Sæsonen 2021/2022:
•
•
•
•

•

•

Alle gymnaster skal have nye træningsdragter, da vi ikke længere kan få den gamle. Den nye er en standard
model, så der ikke er så lang leveringstid.
Der planlægges juleafslutning og sommerafslutning som fællesarrangement med forældre.
Der planlægges springcup nord til afholdelse i Arena Randers. Vigtig med hjælp fra aktivitetsgruppen og
forældre.
Der afholdes flere Teamgym konkurrencer i Randers i løbet af foråret. Her er det vigtigt med hjælp fra hele
forældregruppen. Det er ved hjælp til disse arrangementer, at aktivitetsudvalget tjener penge til at støtte
aktiviteter for vores gymnaster.
Sommertur 2022. I uge 27, er planlagt en uges sommertur til Kroatien (udsat fra 2021). Turen går til camping
Lanterne 2/7-10/7. Turen kommer til at koste max. 3500 kr. pr. deltager. Der inviteres til info aften i
efteråret.
Regnskab:
Der har ikke været store indtægter, grundet aflysning af stævner. Der har dog været indtægt på salg af
BAMBUSA Strømper. Alt dette har også gjort at Aktivitetsgruppens konto er blevet mindre. Dette er også
hensigtsmæssig, da formålet er, at pengene bruges løbende, så de gymnaster og forældre der er med til at
skabe indtjening, også er dem, der får glæde af pengene.

Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Valg til aktivitetsgruppens bestyrelse:
•

Følgende medlemmer modtager genvalg og er alle genvalgt:
o Jørgen Huus Hasforth (Formand) Har været konstitueret formand og er nu valgt som formand).
o Dorthe Hansen (Regnskab)
o Louise Sylvestersen
o Ivanka Sojat
o Morten Kristiansen Veng

Nye medlemmer:
Mette Ravn Jakobsen
Majbritt Hansen
Maria Nielsen
Revisor John Skibsted er genvalgt
Evt.
Der er et mindre restlager af de gamle træningsdragter uden tryk. Der vil komme et restudsalg af disse til gode
priser.
Der blev diskuteret salg af ”brugte” konkurrence dragter. Normalt er der en uskreven regel om at man sælger sin
dragt til max. ½ pris. Der spørges dog til mulighed for ombytning eller ”lov” til at sælge tættere på fuld pris, da alle
dragter er ubrugte pga. Corona. Der kan ikke tages beslutninger under evt. men aktivitetsudvalget vil vende
situationen, med de ubrugte dragter og om det er muligt at ombytte til en større størrelse. På næste møde
Der forventes afholdelse af mange stævner i 2022. Dette skyldes at RgF fylder 150 år i februar.
Blandt andet giver verdensholdet opvisning 11. april 2022. Dette kan anbefales, da det altid er en stor oplevelse. På
dette års verdenshold har vi 2 tidligere springholds gymnaster og instruktører. Daniel Hove-Nielsen og Mads
Amstrup Andreasen.

Jørgen Huus Hasforth

Formand Aktivitetsgruppen

