
 
Referat fra 

GENERALFORSAMLING     
 
 

 
I COMPANA®

 Gymnastikforening  
 

onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.00  
i Bygningen, Ved Anlæget 14, 7100 Vejle  
 
Til stede var 13 personer, heraf 4 fra bestyrelsen, 5 fra instruktørstaben samt 4 
medlemmer. 
 
 
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter: 
 

 Valg af dirigent 
Helle Friis valgtes. 
 

 Formandens beretning 
Forsamlingen godkendte beretningen. 
 

Formandens beretning   

Det er nu 6. gang jeg står her for at berette om det seneste Companaår i en 

lang række. 

Til næste år, i 2017, har vi faktisk en fortid på 20 år. 

Hvert år har sine forskellige udfordringer og bringer forandringer og 

tilpasninger med sig og det kommende år vil ikke være nogen undtagelse. 

En af de helt store forandringer og udfordringer var at være med til for fem år 

siden at slå Compana Børkop og Vejle sammen til den forening vi er i dag. En 

stor mundfuld, men en af de gode. Både gymnaster og frivillige var med 

positiv indstilling med til, at vi hurtigt fandt vores nye ben at stå på. 

For tre år siden mistede vi Benedikte, - foreningens stifter og 

omdrejningspunkt. Den udfordring syntes ganske uoverstigelig, men igen ved 

fælles vilje og sammenhold lykkedes det at komme videre. 

Lige nu står vi foran en ny stor og anderledes udfordring, idet vores 

medlemstal er kraftigt dalende. Sidste år så vi samme tendens og på to år har 

det betydet en nedgang i antal gymnaster på ca. 80 på vintersæson og 10 på 

sommersæson. Det betyder at vi igen skal tilpasse os en ny virkelighed.  

Vinterholdene: 

Vores nedgang i antal gymnaster er stort set fordelt på alle hold. Motion for 

voksne er mere populært end nogensinde og der dukker hele tiden nye former 

og koncepter op og de skal prøves af. Nogen af dem kan sikkert virke 

tillokkende på bl.a. prisen. Vi har dog valgt ikke at lave hovsaløsninger, men 

fastholdt alle de ni hold, vi havde planlagt til denne sæson, selv om enkelte 



kun akkurat løber rundt. Der plejer at dukke lidt flere gymnaster op hen over 

vinteren.  

Der er enkelte afvigelser i fordelingen af hold i Børkop i forhold til de 

foregående par år. Vi måtte afgive den første halve time til ungdomsidræt i 

gymnastiksalen på Englyst, hvilket betød, at vi kun kunne tilbyde to hold mod 

de normale tre mandag aften. Flere gymnaster har i tidens løb efterspurgt 

formiddagshold, men vi har ikke før haft instruktør til den opgave. I år fandt vi 

både instruktør og lokale og valgte at give det en chance. Vi har kun sat det 

op en halv sæson som prøve, men har begrundet håb om at kunne fortsætte 

efter jul.  

Det Super Aktive Hold er p.t. sat i bero, men vi lykkedes til gengæld med to 

almindelige aktive hold på Englyst mandag aften.  

Alle hold i Vejle og Andkær kører uændrede på tid og sted denne sæson. 

Vi har dog valgt at afkorte vores hovedsæson, vintersæsonen med et par 

gange.  

Vi slutter fremover ultimo marts for at slippe for den ulempe, som påsken, med 

to lukkedage på de kommunale skoler, gav. Det gav stort frafald af gymnaster 

i april og var med til at give instruktører og vejledere en følelse af 

udbrændthed den sidste måned. 

Sommergymnastikken: 

Til gengæld starter sommergymnastikken allerede midt i april og ved fremover 

at lægge den på tirsdage, kommer vi uden om både påsken og pinsens 

mandage og får en lang ubrudt sæson indtil skoleferien. Som det ses af 

brochuren er sommergymnastikken allerede fastlagt i Mølholmhallen, som vi 

også benyttede i denne sommer.  

En dejlig luksus mod de lidt trange kår med 41 gymnaster i Drengesalen på 

Damhaven året før. 

Antal gymnaster: 

De konkrete antal tilmeldte gymnaster de sidste tre sæsoner: 

 

I sæson 2014/15 på denne tid 257, - ved slut sæson 271. Sommersæson 41. 

 

I sæson 2015/16 på denne tid 205, - ved slut sæson 221. Sommersæson 33. 

 

I indeværende sæson 2016/17 er indtil nu kun tilmeldt 178, men hvis det går, 

som det plejer, er der chancer for 10-15 stykker mere.  

 

Vi håber på pæn sommertilslutning med de nye og bedre betingelser, vi nu 

kan tilbyde. 

 

Personale: 

Personalet er som altid vores vigtigste ressource, og vi gør, hvad vi kan for at 

passe godt på dem. De fleste har været med i rigtig mange år og har behov 

for en pause ind imellem.  



Else er igen tilbage på sine to hold på Damhaven efter et års velfortjent orlov. 

Vejledere er Dorte og Kirsten   

Lenna havde også orlov sidste år, men valgte derefter at træde helt ud efter 

18 års indsats på næsten alle poster. 

I denne sæson har Sabine og Inger, som dannede teamet på Super Aktivt 

Hold i Børkop, brug for en pause. Vi forsøgte, men fandt ikke nogen mulighed 

for at tilbyde holdet med anden besætning. 

Med stor og positiv velvilje fra pigerne lykkedes det til gengæld at stykke et 

aktivt hold sammen i Børkop bestående af 4 forskellige instruktører, Hanne, 

Jane, Gitte og Charlotte, som kører på skift i en fastlagt turnus.  

Vores fornemmelse er, at gymnasterne har taget godt imod det koncept. 

Dorte A er holdets faste vejleder og må hver uge stå med den prøvelse, det 

er, at få skolens lidt komplekse og mangelfulde musikanlæg til at køre. 

Jane er foruden at være med på deleholdet fast instruktør på det andet aktive 

hold i Børkop. - I år, som noget nyt i vores historie, et næsten rent herrehold. 

Merete og Tina er vejledere på deltid. 

Birgit fandt en mulighed for at komme tilbage til Børkop og er nu instruktør på 

vores nye tiltag, formiddagsholdet. 

Helle har på snart 20. år stadig de to hold på Seligmanns. Vejledere er 

Susanne og Marlene. 

Pia er instruktør på eftermiddagsholdet, det vi tidligere kaldte fyraftensholdet, 

og her er Karen vejleder.  

Anette og Charlotte er stadig fast team i Andkær med Anette som instruktør 

og Charlotte som vejleder. Hvis Anette er forhindret, klarer Charlotte 

instruktøropgaven. 

Vi har p.t. desværre ikke helt vejledere nok til at dække alle hold, så vi har 

måttet ændre ordlyden i vores brochure fra: ”Vi tilbyder vejleder på alle hold” 

til ”Så vidt muligt vejleder på alle hold”. I år går det ud over formiddagsholdet, 

som slet ikke har vejleder og Janes aktive hold i Børkop mandag aften, som 

knap har fuld dækning, men Merete og Tina dækker ind så godt, de har 

mulighed for. 

Et stort privilegium er det til gengæld, at vi stadig kan opretholde en af vore 

visioner med at have tilknyttet en ekstra instruktør. Her har vi Anette N, som 

har mulighed for at træde til i særlig pressede situationer. Gitte og Tina, som i 

forvejen er tilknyttet deleopgaverne mandag aften, kan evt. også træde til ved 

akut sygdom. 

Lokaler: 

Ændringen i Børkop i bevillingen fra Kommunen har jeg allerede nævnt, men 

på de andre kommunale skoler er vi ikke ramt af ændringer i indeværende 

sæson.  



Mølholmhallen, som vi benyttede i år til sommergymnastikken, er også 

bevilget til næste sommer, så en fremgang for os pladsmæssigt fremover på 

den front. 

Nyt for os er lokalet i Markant, - kulturhuset i Børkop, - ikke så stort men lyst 

og venligt, og det kan vi, ligesom de kommunale skoler, benytte uden 

vederlag. Her gælder det så også, lige som på skolerne, at vi skal rykke os for 

arrangementer, som hører faste brugere af huset til, men på det tidspunkt, vi 

bruger lokalet, vil vi kun berøres i meget begrænset omfang. 

Hallen på Seligmanns Skole, som er privatskole og koster os 700,- kr. pr. 

aften, ville det være en stor økonomisk aflastning at kunne skifte ud med 

kommunale lokaler. Holdene har dog i mange år været så store, at de ikke har 

kunnet være i skolernes gymnastiksale. Vi er opmærksomme på, om der 

skulle dukke en god og billigere løsning op der. 

Kursus: 

Sidste sæson måtte vi afblæse et planlagt kursus i januar, men til gengæld 

lykkedes vi med det samme kursus her i september, lige efter sæsonstart. Vi 

havde en hel dag i Bygningen med egen gymnastik med oplæg fra Anette og 

Birgit og understøttet fagligt af fysioterapeut Søren Manscher.  

Jeg håber og tror på, at både instruktører og vejledere gik derfra med ny viden 

og inspiration, som er taget i brug i undervisningen på holdene.  

Musikudstyret: 

Musikudstyret kan stadig være en udfordring hist og pist, men med god 

assistance fra vores lydmand Jørgen, går det tåleligt generelt, men Englyst og 

Andkær har behov for et løft igen. Vi har efterhånden kostet en del på ekstra 

udstyr på flere skoler. For år tilbage søgte vi og fik støtte fra Tuborgfondet til 

headset på alle skoler. Lige nu er det nogle af de gamle højttalere på 

skolerne, der er den største udfordring, så vi overvejer igen at søge lidt 

fondsmidler til egne transportable højttalere de steder, hvor behovet er.  

Økonomi: 

Som jeg allerede løftede sløret for i indledningen vil indeværende sæson med 

det ret markante dalende medlemstal blive en økonomisk øretæve, men det 

vil Birte redegøre for om lidt. 

En lille kontingentforhøjelse, som kunne være kommet på tale, blev undgået, 

da vi valgte at afkorte vintersæsonen af andre årsager, så der har vi slået to 

fluer med èt smæk.  

Fremtiden: 

På den korte bane: 

Som jeg også nævnte i indledningen er det til næste år 20 år siden Compana 

blev stiftet, men vi ved endnu ikke, hvordan vi vælger at markere det.  

Der ligger heldigvis stadig en ”økonomisk buffer” fra de første år i foreningen, 

så det skal naturligvis fejres på en eller anden måde, selv om økonomien ikke 

bærer igennem i denne sæson. Alle pigerne har i høj grad fortjent at blive 

påskønnet for den indsats, de yder, mere eller mindre, året rundt.  

 



Hvad fremtiden på den lidt længere bane byder på, ved vi i sagens natur ikke, 

men i bestyrelsen prøver vi at finde balancen imellem vision og virkelighed og 

bestræber os på at være på forkant i det omfang, det overhovedet kan lade 

sig gøre. 

 

For snart 3 år siden udformede vi lidt visioner for fremtiden og en af dem var 

at udvise rettidig omhu ved at sætte en overligger på 5 år for vores 

”holdbarhed” som bestyrelse. Den holder stadig, hvilket betyder, at vi i løbet af 

de næste to år skal finde en ny besætning blandt vores gymnaster og have 

den kørt i stilling.  

 

De tiltag, vi dengang foretog på Companas hjemmeside for at rekruttere nye 

frivillige, har desværre ikke vist sig at være de rigtige, så vi må prøve at gå 

andre veje. Der er endnu lidt tid at løbe på og vi arbejder videre med alle 

muligheder åbne.  

 

En udfordring for os alle, såvel gymnaster som frivillige.  

 

Tak for endnu et år i Compana: 

Jeg er rigtig glad for endnu en gang at kunne sige stor tak til alle jer frivillige, 

der på trods af stort arbejdspres eller andet ved siden af, på en eller anden 

måde finder tiden og overskuddet til at være en del af Companas 

frivillighedsstab.  

 

Tak tiI jer instruktører og vejledere, som får holdene til at køre hver uge og 

tager de ekstra udfordringer, der af og til dukker op, i stiv arm og med godt 

humør.  

Og I er rigtig gode til at hjælpe hinanden med skift og afløsning, når det 

brænder på.  

 

Til mine tre kolleger i bestyrelsen stor, stor tak for jeres loyale arbejdsindsats 

og fleksibilitet ved hver eneste ny udfordring. Og tak også for den naturlige 

omsorgsfølelse og plads til hinanden, der altid hersker i bestyrelsen. Det kan 

ikke overvurderes.  

Tak til alle jer, der ved siden af hold og bestyrelse yder hver jeres ekstra 

indsats for at gøre det hele muligt. Det gælder afløsere, revision, festudvalg 

og kursusudvalg. 

Og tak til vores faste musikmand Jørgen og i år til Vibeke, som har tilbudt sig 

som chauffør for at få Birgit til Børkop som instruktør på formiddagsholdet 

hver mandag.  

Og tak til vores familier, som byder ind med forskelligt ved behov. 

Vi er alle som frivillige med til at gøre en forskel. 

 Der er meget fokus på frivillighed i disse år og ikke mindst, at man som 

frivillige, foruden at yde, også selv får en masse tilbage på mange fronter, bl.a. 

på den sociale front. I vores forening er det en lille ulempe, at holdene er så 

spredte i det daglige, at det kun er i de små teams, man møder hinanden.  



Men når vi et par gange om året har muligheden for at være samlet og hygge 

os socialt, fornægter samhørigheden sig absolut ikke.  

Det kan f. eks. være, når vi i en af vores sange til julefesten skråler refrænet af 

fuld hals, så det vist kan høres vidt og bredt: 

”For vi er Companapiger”  

Det er i hvert fald for mig med til at gøre hele indsatsen som formand værd at 

yde, så også tusind tak for det alle sammen  

Og absolut ikke mindst tak til vores gymnaster, fordi I har valgt at være en del 

af Compana. De fleste af jer har vi kendt igennem mange år, men vi ser stadig 

nye ansigter, ligesom tidligere gymnaster vender tilbage efter en pause. Det 

bekræfter os i, at på trods af mange nye og moderne motionsformer, er der 

stadig brug for Compana med det koncept, som vi har valgt og holder fast i 

som vores varemærke.  

Tak til alle for jeres loyalitet over for Compana og for rigtig godt samarbejde.  

Jeg vil med glæde tage endnu et år, hvis jeg får muligheden. 

Børkop den 26.10.2016  

Tove Lauritsen 

 
 
 

 Kassererens beretning 
Årsregnskab 2015-16 samt budget 2016-17 blev godkendt. 
 
Årsregnskabet udviste et underskud på 9.573,35 kr. imod budgetteret 
34.600 kr. Dette skyldes primært, at der ikke blev afholdt kursus i 
regnskabsåret samt en generel besparelse på rigtig mange poster. 
 
Budgettet for kommende år er sat til et underskud på 84.800 kr., hvilket 
for en stor del skyldes en forventet udgift til foreningens 20 års 
jubilæum på 50.000 kr. samt en fortsat nedgang i medlemstallet. 
 

 Behandling af indkomne forslag 
Ved fristens udløb var der ikke indkommet nogle forslag til behandling. 
 

 Valg af bestyrelse 
 
Nuværende bestyrelse består af Tove Lauritsen, Birte Rod Hansen, 
Vera Phillip og Gurli Poulsen. Alle blev genvalgt.  
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 
 

 Valg af revisor 
Helle Friis blev genvalgt. 
 

 Valg af revisorsuppleant 
Linda Kristensen blev genvalgt. 
 

 Eventuelt 
Her blev udtrykt en tak til bestyrelsen fra forsamlingen. 
Forsamlingen drøftede det faldende medlemstal, og forskellige forslag 
til at vende udviklingen blev foreslået. 



Forsamlingen drøftede udskiftning af bestyrelsen, som nævnt i 
formandens beretning. 
 

 
 
 

 

 


