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Generalforsamling 

Særslev Gymnastikforening den 10. september 2019 kl. 20 - 21 

På Det Gamle Mejeri i Særslev 

Referat i henhold til dagsordenen 

1. Valg af dirigent og referent 

 Dirigent: Hanne Kjemtrup 

Lovlig indkaldelse 2 dage for sent, men det er ok og generalforsamling kan gå i gang. 

 Referent: Winnie Sommer- godkendt 

 

2.  Aktivitetsformandens beretning v/ Monika Frick 

Næsten alle beretninger er lagt ud på hjemmeside inden møde og der er papirversion til uddeling 

sammen med dagsordenen. 

Sæsonen 2018/2019 i Særslev GF har endnu engang budt på både folkedans, judo, krolf, gymnastik og badminton. 

Nye tiltag i foråret 2019 blev parkour, fitness i det fri og yoga.  

Sæsonen 2018/2019 startede godt og vi oplever, at instruktørerne arbejder godt sammen, giver plads til hinanden, 

fornyr sig og er åben for nye tiltag udefra. 

Vi kan godt mærke at klasserne på Særslev Skole er små i øjeblikket og dette afspejler sig også på holdene. Vi 

fortsætter stadigvæk med holdene, selvom nogle af holdene er små, og i stedet for får medlemmerne en bedre 

service.    

I oktober kom sammenholdet i Særslev GF på en meget svær prøve, da Jonas Holst dør. Et stort tab for foreningen.  

Til forårsopvisningen blev der sat ord på de instruktører der samarbejdede med Jonas, der fremstod dybt 

professionelle overfor deres gymnaster og bevarede glæden for gymnastikken. Jonas Holst vil aldrig blive glemt og 

altid savnet i Særslev GF 

I februar var Særslev GF med til frivillige arbejde til VM cykelcross. Mange meldte tilbage at det var noget at de 

sjoveste og vildeste de havde prøvet som frivillig. Wow, det er fedt at være frivillig.  

I marts måned var det igen tid til forårsopvis. Som altid en fantastisk dag med mange udøvere på gulvet og et flot 

fremmøde af tilskuere. Alle hold på gulvet kunne endnu engang bidrage med flotte opvisninger, der var med til at 

gøre dagen til en stor fest. 

I foråret var der for første gang et officielt forårsprogram med nye tiltag, som fitness i det fri, parkour og yoga. Vi 

håber at kunne tilbyde endnu et program til næste år.  

Sportsfesten i uge 24 var igen hyggeligt og dejligt med frivillige hjælper. En velbesøgt festuge med flere nye tiltag. 

Igen med mange frivillige hjælpere fra alle foreninger i byen.  

Særslev GF har igen i sæsonen 2018/2019 været repræsenteret i sportsvennerne af Mogens Møller og Tommy 

Schwertfeger. 

Vi vil gerne udvikle foreningen og har nogen tid og lyst til at opstarte nye hold, er vi også villig til at betale for et 

mindre kursus. Derudover søger vi frivillige der gerne vil hjælpe med vores hjemmeside samt søge penge fra 

forskellige puljer.    
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Der skal herfra lyde en stor tak til alle i byen der hjælper med at få denne forening til at fungere. Dette være med at 

stille lokaler til rådighed til diverse hold i sæsonen og ved andre arrangementer i foreningen. 

Tak til alle der i løbet af sæsonen yder sponsorater til foreningen ved vores arrangementer.  

Og til alle dem om bakker op om foreningen når der er behov for en hjælpende hånd og som deltager i foreningens 

mange arrangementer. 

Uden vores medlemmer og byens opbakning var der ingen forening.   

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til alle instruktører, hjælpere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i 

Særslev GF for et fantastisk godt samarbejde.  

Tilføjelser til styregruppens beretning.  

Fremhæver at der kan tildeles kursus hvis man ønsker at starte nye hold.  

Gerne have hjælp til IT så hjemmeside kører endnu bedre. 

Hjælp til at søge fonde – får kun fra kommunen andet er der ikke tid til. 

 

Kommentar: ingen  

 

3. Beretning ved udvalgene 

 Badminton v/Monika Frick 

 Flere og flere har ønsket at spille badminton. Der var en frivillig der gerne vil være træner og 

opstarte børnebadminton i Særslev GF. I sæson 2019/2020 har vi få booket haltid til 

børnebadminton. Banerne for denne sæson er alle fyldt om onsdagen og om tirsdagen er 2 

ud af 3 baner optaget. 

 Vi glæder os til den nye sæson.  

11 børn og et max på 15 børn i den lille hal. Næsten alle baner booket stadig ledig tider tirsdag 

 

Kommentar. ingen 

 

 Folkedans v/Anne-Grete Hansen 

 Lørdag den 16. juni 2018 var vi en hel busfuld, der deltog i en god tur til Mandø. Det var 

spændende at se sælernes ynglepladser helt ude i vadehavet. Og så var der ellers regnvejr 

det meste af resten af turen. Mens vi var i ”Olsens Paradis” i Bramming, stod det ned i 

stænger. Parken gemte på mange sjove og spændende oplevelser. Da vi kom hjem til Fyn, 

var der ikke kommet en dråbe!  

 I weekenden 4.- 5. august deltog Særslev Folkedansere i samarbejde med Korup-Ubberud 

Folkedansere, Folkedans Fyn og Folkedans Danmark i Rosenfestivalen i Bogense. Der var 

opvisning ved Manneken Pis begge dage, og i den sydlige ende af Adelgade havde vi en PR-

bod, hvor publikum kunne gætte vægten på en damedragt. Boden var godt besøgt, og det 

regnede kun lige lidt om lørdagen, uheldigvis lige som opvisningen var begyndt.  
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 Den 6. september mødtes vi til sæsonens første danseaften med Hanne som leder og Annette 

og Preben som spillemænd, og efter kaffepausen holdt vi det årlige medlemsmøde.  

Udvalget fik tilbagemelding om og ideer til den kommende sæsons program, og der var valg 

til Særslev Gymnastikforenings folkedanserudvalg, igen med genvalg til alle.  Regnskabet for 

gavekassen blev aflagt af Inga.  

 Vi holdt åbne danseaftner tre aftner i september, hvor to par og en danser mere prøvede 

dansen. Det resulterede i fire nye medlemmer, hvor der nu kun er et nyt medlem tilbage.  

De to andre par havde udfordringer med helbredet.  

 I løbet af oktober havde vi to gode og spændende undervisningsaftner med Lis Kaa.  

 Lørdag den 17. november holdt vi en flot 40 års jubilæumsfest. Jesper Vinther Pedersen 

øvede om eftermiddagen med de få spillemænd, der havde meldt sig. 

Kl. 18 var maden parat til de ca. 100 spisende gæster. Menuen var hønsesalat på ananasring 

og Sprængt svinekam, stegt som vildt, flødekartofler og broccolisalat. 

Til legestuen kom 15 ekstra gæster. Kl.19.30 gik legestuen i gang. Inge Just Larsen havde de 

første 2 danse, og Lone Schmidt fortsatte indtil kaffepausen. Efter at den værste kagesult 

var stillet med alle de dejlige kager, underholdt gruppen BRAOININ med flot irsk folkemusik. 

Efter kaffepausen delte Lis Kaa og Hanne Præst legestuens danse imellem sig. 

Vi kan se tilbage på et flot jubilæums arrangement, som også endte godt økonomisk på 

grund af de mange gæster. Underholdningen var sponseret af Særslev GF. 

 Søndag den 18. november, var der igen en kvadrille, der optrådte med et par folkedanse ved 

Julemarkedet på H.C.Andersen Golf. Det var sjovt, og publikum kunne lide det. 

 Vi holdt juleafslutning den 13. december, og efter dans til festlig julemusik var der julehygge 

med gløgg og æbleskiver, julesange og en konkurrence. 

 Den 10. januar havde vi det traditionelle besøg af nogle par fra Korup-Ubberud Folkedansere, 

og onsdag den 20. marts var vi inviteret på genvisit hos dem i K-U. 

 Ved Særslev GF’s forårsopvisning den 16. marts kunne vi med lidt hjælp stille med to 

kvadriller. Der var nogle sjove variationer i mellem, men det så godt ud! Og musikken 

virkede i år!!! 

 Ved sæsonens afslutningsaften den 29. marts, hvor vi som vi plejer alle havde medbragt en 

ret til den fælles buffet, blev der uddelt gaver til instruktør og spillemænd og hygget og 

danset. Der var dog stadig et par arrangementer på programmet 

 Lørdag den 25. maj var vi på en spændende heldagsudflugt til Endelave. 

 Både til Sommertræf i Fåborg i juni, ved Landsstævnet i Varde i juli og ved Høstfesten i Den 

Fynske Landsby i august, var der deltagere fra Særslev. 

 Vi har i den forløbne sæson manglet flere af vore medlemmer på grund af sygdom, så vi 

håber meget, at vi kan få lokket nogle nye med, så foreningen kan overleve. 
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Tilføjelser: mangler medlemmer mange plaget af sygdomme, - stadigt højt humør og hjælp udefra – 

men ved at nå smertegrænse – også i forhold til udgifterne. Nyt tiltag for nybegynder om torsdag.  

22 medlemmer med spillemænd (2 kvadrille 1 instruktør og 2 spillemænd) 

 

Kommentar: ingen 

 

 Gymnastik v/Lene Larsen 

 Der blev hurtigt fundet instruktører og hjælpere til de fleste hold. Men vi havde en 

udfordring, da vores unge piger ønskede at starte et Dansehold for 1.-3. klasse. De havde et 

ønske om at få en voksen med som instruktør, da de kun havde et til to års erfaring som 

hjælpeinstruktører. Da det ikke lykkes for gymnastikudvalget at finde en voksen til holdet, 

var pigerne hurtige til at tage en beslutning om, at dette hold skulle op at køre, så det kunne 

de godt klare selv – godt gået piger! En ny instruktør fra byen meldte sin interesse for 

Særslev GF, da Birgit ikke havde mulighed for at genoptage CC-træning om torsdagen. Sidsel 

fik lyn hurtigt gjort lidt reklame for det nye holde ”Sved på panden”, så folk i Særslev og 

omegn fik en fornemmelse af, hvad det var hun kunne byde ind med. 

 Alle var velforberedte og klar til at tage imod årets medlemmer, da sæsonen skulle gå i gang. 

Der havde være serie-øvning m.m. ugerne op til. Det er dejligt at arbejde med en 

instruktørgruppe, som er så engageret og samarbejder på kryds og tværs. 

 Der blev også brug for opbakning og sammenhold, da vi i efteråret mistede Jonas. Alle holdt 

ved og hjalp hinanden gennem den svære tid for både instruktører og gymnaster. Tusind tak 

for alt den forståelse og støtte der var fra børn, forældre, instruktører, bestyrelse og 

gymnastikudvalg. 

 Vinteren bød på en Ladywalk arrangeret i samarbejde med FDF – der var god tilslutning og 

besøg fra avisen. Mens der blev gået, havde FDF arrangeret aktiviteter for børnene. Vi 

sluttede med saft, kaffe og masser af kage i spejderhytten.  

 Traditionen tro blev der i december afholdt juleafslutning. Der var god opbakning og det blev 

til nogle hyggelige timer. Der var dog lidt udfordringer, da det blev afholdt samme dag, som 

NFE havde årets musical. Det hele lykkes dog i bedst stil med julemand, godteposer og 

hurtig oprydning, så der blev plads til begge dele.  

 Samarbejde blev der også brug for første weekend i februar, da vi havde mange med fra 

gymnastikken til at hjælpe til VM i Cykelcross. Der blev knoklet i flere dage og mange timer 

hver dag. Det var en super fed oplevelse for alle, der havde tid til at give et nap med eller 

bare kom forbi for at opleve løbet.  

 Efter en velfortjent vinterferie skulle nogle af holdene være klar til DGI gymnastikopvisning i 

Søndersø. Springbanditter, Minijunior mix, Frøkener og fruer og Nordfyns juniorhold var 

med til at repræsentere Særslev GF. Stort set alle instruktører og hele gymnastikudvalget 

knoklede hele dagen, for at give gymnaster og tilskuer en god oplevelse. Det er dejligt med 

denne opbakning, for uden alle disse frivillige kræfter, ville det ikke være muligt at afvikle 

sådan et stort stævne. 
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 Vintersæsonen sluttede med en dejlig eftermiddag sidst i marts til en fælles Forårsopvisning. 

Juniorfanen blev indviet efter alle kunstens regler. Mange hold var på gulvet og fik vist, hvad 

de havde arbejdet med hele vinteren. Der blev knoklet, både på og uden for 

opvisningsgulvet, for at gøre det til en dejlig dag for de fremmødte. NFE afsluttede dagen 

med en flot opvisning. Endnu en gang var det samarbejdet og den gode opbakning, der 

gjorde det muligt at få arrangeret denne Forårsopvisning. 

 Foråret bød på Hockey, Bodyfit, Fitness i det fri og parkour. Der var god opbakning til at 

forlænge sæsonen for både børn og voksne. Håber på at kunne gentage dette til næste 

forår. Der blev også tid til at hjælpe til Sportsvennernes Drengeaften i forsamlingshuset. 

 Sommeren kom og der skulle bruges hjælp til grøntsagsmarked og sportsugen. Igen var der 

mange kræfter at trække på og folk mødt om med godt humør og fik nogle gode timer og 

oplevelser. Bl.a. arrangerede gymnastikudvalget Ladywalk, som havde fin tilslutning trods 

regn og torden. Til Ladywalken havde der være rigtig mange sponsorgaver fra de lokale 

forretninger m.m., hvilket vi gerne vil takke for. 

 Det denne sæson vil blive husket for er sammenarbejde og super opbakning. 

 Gymnastikudvalget bliver udfordret lidt i den kommende sæson, da de står uden formand og 

derved ikke har nogen til at repræsentere dem i bestyrelsen. Der arbejdes p.t. på en løsning. 

 Gymnastikudvalget vil gerne takke bestyrelsen, instruktører, medlemmer og alle dem der har 

hjulpet i løbet af sæsonen, for deres indsats. Det er fedt at være frivillig � 

 På gymnastikudvalgets vegne 

Tilføjelser:  1 hold stoppet og 2 nye. Meget velfungerende instruktørgruppe der hjælper på kryds og 

tværs. I beretning skrevet at formand ikke modtage genvalg, fortsætter på ½ kraft indtil videre. 

Kommentar. Ingen 

 

  Judo v/ Holger-Henning Carlsen 

1) Sæsonen startede med en børnefællestræning i Jordløse den 1. sept. En rigtig fin dag med judobørn 

fra Hamborg, Hårby, Odense og Særslev. 

Den ordinære træning i NFE hallen begyndte den 4. september. Ved den lejlighed kunne vi 

præsentere en ny træner med sort bælte, nemlig Martin  Christensen.  

Vi kom godt fra start med god deltagelse på alle 3 hold. 

Allerede 6. sept. deltog Hans, Luchas og Martin i danmarksturneringen for hold i Odense. Ved 

finalestævnet i november vandt Særslev-Odense holdet B- gruppen: Næste gang er ambitionen A-gruppen 

29. sept. Fællestræning i Odense for dem over 15 år, Hans, Luchas og Martin repræsenterede Særslev. 

Traditionen tro afholdt vi Nissehuetræning for judoudøvere, forældre og søskende den 5. december. Alle 

var med på måtten hvor Peter Christiansen fra Vejle ledede familietræningen. Aftenen sluttede med 

fællesspisning.   

Sidste weekend inden jul deltog Emma, Emil og Sune i Nisse Cup i Odense. De vandt alle medaljer.  
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Den 30.marts afholdt vi Judotræf Fyn 2019 i NFE hallen.  

Der var fin tilslutning fra hele Fyn og Fredericia – begge vores æresmedlemmer John Lebbaeus og 

Poul Henning Koch deltog. 

Desværre var der ikke så mange judokæmpere fra Særslev. 

 

Morten Nordstrand fra Fredericia judo klub skriver på facebook.   ” En mega fed dag med Judo på 

japansk 🏯. Super god afvikling hele dage igennem, fra fællestræning til teknik konkurrencen og 

afslutningsvis alle de gode kampe vi oplevede. Det var meget intens, det virkede som alle blev 

afprøvet til deres grænse, op igennem de 3 måtter der blev kæmpet på. Mange tak for en fed dag i 

judoens tegn” 

Foreningens forårsopvisning var næste højdepunkt. For os judokæmpere var dagen ikke så festlig som vi 

kunne have ønsket os. 

En god ven af klubben Jane Kock fra Vestfyns judoklub var pludselig død 52 år gammel. Hun blev begravet 

samtidig med vores opvisning. Julie og jeg måtte derfor tage til begravelse i stedet. Jane Kock var kendt i 

Særslev GF idet hun for omkring 4 år siden holdt et foredrag om motorik og motoriktræning. Hun var en 

eminent træner og som yngre en af Danmarks allerbedste kæmpere.  Ære være hendes minde. 

Sæsonafslutning og graduering afholdtes på Maderupvej 60 den  8. maj. 

Der var 14 til prøve alle bestod. Efterfølgende lidt hygge med pølse og hot-wings. 

NFE 

Vi skylder også NFE en tak for det gode samarbejde .  I den kommende sæson har 8 NFE elever valgt judo – 

vi glæder os til at træne dem. 

Faldprojekt 

Vi -  især Hans, Julie og jeg har brugt meget tid på projektet ”Safe fall –Safe School” – et fælles europæisk 

faldprojekt. 

Særslev – Hårslev skole med skoleleder Sarah Johansen i spidsen, har været en uvurderlig hjælp for 

projektet. Uden dem ville vi ikke have kunnet gennemført test og intervention.  Stor tak til Sarah Johansen  

og den involverede lærerstab.  Testdelen som Hans og Mads Buch stod for, var deres Bachelor opgave på 

SDU. 

Projektet har været omtalt i både Fyens Stiftstidende og i Områdeavisen Nordfyn. Derudover har jeg været 

interviewet i DR1 orientering om projektet. Vi har fået tilkendegivelse fra Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs 

formand om at de støtter projektet. 

Projektet går ikke kun ud på at teste skoleelever:   

Formålet er stadig at reducere omfanget af idrætsskader, der opstår ved fald og i øvrigt reducere 

konsekvensen af fald (snuble) skader i almindelighed. 
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Midlet er Judoinspireret faldteknik. Judoinspireret faldteknik tænkes anvendt som et naturligt led i enhver 

opvarmning også ved skoleidræt. Vi tænker, det kan indgå i opvarmningsprogrammer til forskellige 

idrætsevents som f.eks. skole OL. 

Vi tænker, at faldteknik skal integreres i trænerhuset og ATK. 

Metode:  

1) Modulpakker udbudt til relevante idrætsforbund. Vi har en basis pakke som tilpasses den 

pågældende idræt.  Safe fall  Safe sport 

2) Modulpakker udbudt til erhvervslivet – ifølge arbejdsgiverforeningen, skyldes hver 5. 

arbejdsulykke en snubleskade    Safe fall  Safe work 

3) Modulpakke udbudt til undervisningssektoren ifølge arbejdsskadesstyrelsen skyldes hver 4. 

langtidssygemelding utilsigtede snublefald  Safe fall safe teacher  

4) Modulpakke til mindre børn  - ”fald også som leg”  Safe fall  Safe play 

5) Modulpakke til større børn       

Flagskibet er stadigvæk faldlæreruddannelsen på universiteterne, idrætskandidater og folkeskolelærer 

samt pædagoger. Herudover en ligth udgave som kan indgå i DIF´s trænerhus og ATK programmet. 

Aktuelt er vi i forhandling med Danmarks Idrætsforbund om støtte. 

Spændende at se, hvordan det vil gå. 

Multisport 

Ærgerligt at et flertal i bestyrelsen ikke ville give projektet en chance. Når vi tænker på hvordan projektet 

blev annonceret, og vi tænker på træning hver 2. lørdag, tror jeg ikke, vi kunne have forventet flere 

deltagere, end dem der kom – forældre spørger stadig til det.  

Ideen var jo at give de yngste mulighed for at snuse til flere forskellige idrætsdiscipliner, og samtidig give 

foreningens trænere mulighed for at erfaringsudveksle. Selv om projektet er dødt i Særslev, lever det 

andre steder. F.eks. Danmarks Idrætsforbunds Kid Sport der foregår i SFO og gennem Sino-Danish Center 

for Education and Research hvor Michael Larsen spreder ideen til Kina.  

Den nye sæson giver nogle udfordringer, idet vi har måttet sige farvel til 3 trænere. 

Jens Trads stopper som træner. Jens har gennem mange år ydet en stor indsats som træner på 

børneholdet. Vi takker ham for indsatsen, håber han fortsat vil have kontakt til klubben.  Martin skal til 

Korea for at studere fysik og efterfølgende til Japan. Han er tilbage igen til februar. Hans er blevet ansat 

som lærer på Tasiilaq Skole i Østgrønland. Han kommer forhåbentlig tilbage, når det bliver for koldt på 

Grønland. Han arbejder på at starte en judoklub i Tasiilaq. Der er en aftale med militæret om at skaffe 

måtter. Hans og Martins eventyr vil ikke kun påvirke Særslev Judoklub.  Hans også har fungeret som 

seniortræner i judoklubben Kodokan i Odense og har virket som instruktør for folkekirkens skoletjeneste 

samt undervist på DJU´s trænerkursus.  Martin har udover trænerjobbet hos os, været træner og primus 

motor for SDU judo. Og de har begge deltaget i holdturneringen. 
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Heldigvis har Daniel Littau Jensen sagt ja til at hjælpe til med træningen. Daniel er tidligere dansk mester i 

drenge A. Han har brunt bælte og han har været medlem af klubben siden han var 9 år. 

Jan og jeg har derfor valgt at ændre strukturen i judotræningen. Vi forsøger at afvikle alle hold samtidigt og 

arbejde ud fra såkaldte spejlingspædagogiske principper.  Vi lægger et større areal ud til træningen, laver 

fælles opvarmning fra kl. 17.30. Efter opvarmning splitter vi op i smågrupper, alt efter hvad der skal 

trænes. Kl. ca. 18.30 bliver de mindste sendt hjem. Herefter lidt mere specialtræning for de lidt ældre. 

Formentlig ungdomstræning til kl. 19 og herefter hardcore træning til kl. 20.30. 

Fordelen er at vi bedre kan udnytte vore trænere, at erfarne kæmpere introduceres til træneropgaver. ( vi 

har jo mange dygtige folk som teknisk er rustet til at varetage disse træneropgaver; men som på grund af 

arbejde og andre forhold ikke kan give fast fremmøde. Vi regner med at 2 kommende ungdomstrænere 

deltager på sommerlejren ). Gevinsten skulle gerne være at begynderne oplever, hvordan mere erfarne 

kæmpere agerer under en træning og derved hurtigere tilegner sig judoadfærd og hurtigere progredierer. 

Vi er optimistiske og håber på en god sæson. 

Ordinær opstart den 5. september. 

Af allerede planlagte arrangementer kan nævnes: 

Seniorerne har deres første kamp den 7. september i Århus. 

6 – 8. september er der børnetræningslejr i Odense 

29. september børnestævne i Vejle. 

2. november er der hold DM for ungdom og seniorer i NFE.-hallen.  

 

Tilføjelser: Udfordret da 2 træner holder orlov grundet udlandsophold. En lærer der forslår teori om at 

børn spejler sig i hinanden så man kan lave et stort hold – ikke så anvendeligt i praksis. 

Hold DM foregår i år til november 

Faldprojekt samarbejde med DIF så projektet er udvidet fra oprindelige formå 

Kommentar: er efterskole elever er en blandet folk  - Ja 

Test på skolen: en dansk lærer var interesseret i faldtræning, men ingen idræts lærer 

I Spanien uddannet fald instruktør og det har givet 80 % rigtige – vi har givet papir til lærer og 

udbyttet er 40 % rigtige fald. Sikre at instruktører også bruger uddannelse efter endt uddannelse. 

 

 Krolf v/Inge Nielsen 

D.  6/2  møde  på  Særslev  skole ,15  medlemmer  mødte  op , og  vi  drøftede  den  kommende  sæson , 2  

hold  blev  meldt  til  turnering og  1  til  pokalturnering . 

D. 17/3  var  der  generalforsamling  i  D.K.U. I  Fredericia , Inge  og  Ingelise  deltog  D.K.U. har 2800  

medlemmer fordelt  på  70  klubber i  Danmark . 

D. 26/3  starter  vi  med  at  klargøre  baner  og  klubhus og  rengøre  området . 

D. 1/4 . starter  træningen  og  der  var  tilmeldt  29  medlemmer  til  D.K.U. 
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D.  14/5.  Starter  turneringen  op  for  begge  hold . 

D . 18/5 Er  der  D.M.  I  Årup  2  medlemmer  deltog . 

D. 13/6 .Spillede  Særslev  2 første  runder  i  pokalturneringen og  blev  slået  ud . 

D.  2/7  modtog  vi  med  stor  glæde  vores  nye  toiletvogn , som  Ilse har  søgt  om  tilskud  til  hos  

kommunen  op  til  flere  gange  men  til  sidst  gav  det endelig bonus. Der skal lyde  en  stor  tak  til  dem  

der  har  hjulpet  med  ansøgningen , tak  til  dem  der  har  hjulpet med  klargøring  og  modtagelse  af  

vognen. 

D.  18/7  Nordfyns  Cup  i  S.D.R. Esterbølle , 7  medlemmer  deltog . 

D. 24/8  V.M.  I  Ejby  , 3  medlemmer  deltog . 

D.  22/8  Sluttede  turneringen  for  Særslev  1 som  rykker  op  i  2  division  igen , og  skal  ud  og  spille  om  

kredsmesterskab . D. 22/9 . 

D.  30/8  Afholdes  der  klubmesterskab  vinder  for  damerne  blev  Ingelise  Christensen  og  for  herrene  

Niels  Jørgensen , men  det  blev en  god  dag  med  morgenkaffe  og  rundstykker  1  bitter , folk  havde  

selv  frokost  med  så  hyggelig  dag . 

D.  3/9  Slutter  turneringen for  Særslev  2,  men  det  ser  lovende  ud,  de  bliver  i  1  division . 

Til  sidst  en  stor  tak  til  bestyrelsen  for  G.F.  for  godt  samarbejde , 

Og  en  stor  tak  til  medlemmerne  fra  klubben  der  har  hjulpet  mig . 

Tilføjelser fra Krolf. 

Sæson snart slut. Særslev 2 bliver i division og hold 1 rykker op og skal spille kredsmesterskab. Meget 

glade for toiletvogn medlemmer 27 stk. man kan være 4 på et hold. Til stævner kommer de fra 10 år af 

– lave om på forestilling om at Særslev kun er for pensionister. 

Overvejer at lave børnehold men mangler børnene max 5 børn fra 10 år om onsdagen, hvis de selv 

henvender sig 

Ingen kommentarer 

 

4. Økonomiformandens beretning – v/ Kasserer, Ilse Nielsen 

Sæson 1/7- 2018 -  30/6-2019 - Kasserer, Ilse Nielsen 

Regnskabet og godkendt er gennemgået af Kinnie Breckling og Anne Mette Slettemose 

Bank:  pr.30. juni 2019:   kr. 242.613,82 

Kontingent:  indtægter:  kr.95.423,- 

Medlemstal: 216 (mod 223)  – fordelt på: Gym: 122 (mod 124) – Badminton voksne: 19 (mod 19) – 

Folkedans: 24 (mod 22) – Judo: 24 (mod 26) – Krolf: 27 (mod 32) 
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Lokaleleje:  NFE/NFU Hal:  171,25 timer à 505 kr. = kr. 86.481,25  Gymnastiksalen Særslev Skole: 230 timer  

= kr. 4.892,- 

Kursusudgifter:   kr.: 7.100,00   (bliver dækker med ca. 80 % af Nordfyns Kommune) 

Redskaber/Småredskaber/tilbehør:  Gym: kr. 10.417,50  -  Krolf: kr. 340,00    

Kontor/administration/gebyrer/forsikring (konto 3000): kr. 25.802,88    Heraf indkøbt bærbar pc til Ilse 

kr. 7.575,-  incl. opsætning og styresystem. 

Eksterne kontingenter:  DGI, Dansk Krolf union, Dansk Judo Union, Folkedans Union, Koda & licenser : kr. 

11.400,94 

Arrangementer (incl. Opvisningstøj):   Kr. 49.883,99.  Arrangementerne er socialt samvær for alle 

medlemmerne og frivillige.  

Gaver:  Kr. 7.008,-.  VI giver gerne en julegave til instr. à ca 100 kr.   og ved helt særlige lejligheder, en 

buket blomster el.lign. 

Tilskud Nordfyns Kommune 2017 (udregnes pr. kalenderår):  Kr. 70.338,25 (mod kr.53.103,00)   

Heraf: NFE Hal tilskud: kr. 34.735,- -  Medlemsstilskud (under 25 år) kr. 23.808,- – kursustilskud kr.4.388,- 

Sportsvennerne: kr. 62.000,- 

Andre Sponsorer:  Energi Fyn:  kr. 1.509,-    (Tilmeld via Energi Fyns hjemmeside, ala OK Benzinkort))   

Honorarer: Bestyrelsen à  600 kr. (3.600) instruktører & musikere:  kr. 66.048,- 

Samlet underskud for 2018/2019:   kr. 49.237,53 

Indtægter:  kr. 266.220,50        Udgifter:   kr.  315.458,03    

Underskuddet forklares ved at hallejen for foråret (kr. 38.127,50) først er bogført i dette regnskab. 

Indeværende/ny  sæson (2019/2020) 

Kontingenter/rabatter:  Ingen ændringer i kontingenterne. Alle hold er oprettet og klar til at modtage 

tilmeldinger. Som nævnt sidste år ændres rabatordningen.  For at holde kontingenterne på det samme 

beløb, har bestyrelsen besluttet at afskaffe alle rabatter.   

Tilføjelser: 

Revisorer & Bestyrelsen har underskrevet uden noter: 

Nøgletal. Aktive medlemmer 216.  

Halleje er pt 505 kr. og tilskud fra kommunen nedjusteret, da NFE/NFU ikke er en kommunal hal.  

Foreningen får ”kun” tilskud i forhold til antal børn/unge under 25 år – dvs, ca 50 % af udgiften. Så, pt 

koster en time pr. hal  netto ca. 310 kr.   Skolens gymnastiksal koster ca. 25 kr. pr. time.  

Det store underskud skyldes forsinket modtagelse/betaling af NFE halleje for foråret 2018 (forrige sæsons 

regnskab) Udgiften er derfor bogført i denne sæsons regnskab. 

Note, som står på hjemmesiden: Kontingent som altid, dog uden flerholds -og familierabat. Bestyrelsen har 

besluttet, at man betaler for en hel sæson/hele kontingentet ved tilmelding, uanset tilmeldingstidspunkt 
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og antal gange man deltager. Fritidspas, udstedet af Nordfyns kommune. Familier med økonomiske behov 

burde have modtaget brev fra Nordfyns Kommune med vedhæftet Fritidspas. Der er dækning for optil 

1.000 kr. pr. barn.  Ring/skriv til Ilse/kasserer/administrator og få udfyldt dette/meldt barnet til hold. 

Ingen, udover Ilse, ved hvem der har fritidspas, så jeg håber at de som har modtaget èt, vil benytte sig af 

det på barnets/børnenes vegne.  

Krolf kontingent stiger i næste sæson. 

Sportsvennerne udbetalte 62.000 kr sidste sæson og har allerede i nuværende sæson udbetalt 40.000 kr .  

Tak til alle, som er frivillige, som er medvirkende til dette.  

Regnskab lægges op på hjemmeside senere 

Kommentar: ingen 

 

5. Beretningerne stilles til godkendelse 

Enstemmigt vedtaget alle beretninger 

Beretningerne lægges ud på hjemmesiden, sammen med referatet.  

 

6. Forslag til vedtægtsændringer (se forslagene på hjemmesiden) 

Det er det, der er skrevet med kursiv og understreget, der er ændringer  
§ 1 Foreningens navn er Særslev Gymnastikforening  
Tilføjelse Foreningens navn er Særslev Gymnastikforening - i daglig tale Særslev GF  
Begrundelse: Vi ønsker, at forenklingen af foreningens navn medtages i vedtægterne.  
§ 4 1. Foreningen kan optage såvel aktive som passive medlemmer.  
Ændring: Enhver kan optages som medlem, og denne forpligter sig til at overholde foreningens 
vedtægter og regler. Ønske om optagelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. 
Begrundelse: Foreningen har p.t. kun aktive medlemmer  
Slettes: Ønske om optagelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. 
Begrundelse: Indmeldelse på et hold sker gennem hjemmesiden. 
§ 4 Ny formulering herefter: Enhver kan optages som medlem, og denne forpligter sig til at 
overholde foreningens vedtægter og regler 
 
§ 6 stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde med medlemmer til styregruppen ændres 

til: Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med medlemmer til 

styregruppen. 

 Begrundelse: Der skal hurtigst muligt være en funktionsdygtig bestyrelse efter generalforsamlingen 

Alle forslagene godkendtes 

Man vil åbne for mulighed for at evt. passive medlemmer kan tilmeldes som støttemedlem. Det er 

ikke gennemarbejdet endnu. 

- Godkendes uden kommentar 

 

7. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er for 1 år 

På valg er: Ilse Nielsen – modtager genvalg - vælges for 2 år  

– genvalgt 

 

  Vi mangler 1 bestyrelsesmedlem – som vælges for 1 år 

Bestyrelsen ønsker at kunne supplere med et medlem i løbet af sæsonen – 

-  godkendt 
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