
 
GENERALFORSAMLING     
 
 
 
 
 
 
Referat fra generalforsamling i COMPANA® Gymnastikforening  
torsdag den 1. november 2012 kl. 19 i Bygningen, Ved Anlæget 14, 7100 Vejle  
 
Dagsorden:  
 
P1. Valg af dirigent  

Helle Friis. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet i henhold til gældende vedtægter. 

 
 
P2. Formandens beretning 

 

Det er nu næsten et år siden vore to foreninger Compana Børkop-og Vejle blev til COMPANA 

Gymnastikforening, så 2012 blev i sagens natur et år med større eller mindre forandringer for alle 

med tilknytning til foreningen.  

 

Forud var gået et par måneders fælles forberedelsestid og da Børkop først kunne afvikles helt efter 

endt regnskabsår pr. 30. april i år, betød det dobbelt bestyrelsesarbejde i et halvt år. Der har været 

mange nye ting at stifte bekendtskab med for os alle, så et ekstra arbejdskrævende år, men også 

et spændende og lærerigt år. 

 

Vi har i bestyrelsen bestræbt os på at sammenlægningen skulle indebære så lidt forandring som 

muligt for gymnaster, instruktører og vejledere i det daglige, men samtidig haft os for øje at udnytte 

de fordele, der ligger i at være en større forening. 

 

Vi måtte desværre ved sæsonstart nedlægge det aktive hold på Sct. Norberts Skole grundet 

manglende tilmeldinger, men samlet set mangler vi alligevel kun 23 gymnaster i denne sæson for 

at nå slutantallet fra sidste sæson og med erfaring for, at der kommer nye til hen over hele 

sæsonen, betyder det, set med de økonomiske briller, en fordel på bundlinjen.  

Til sammenligning var der en samlet tilbagegang på 63 gymnaster imellem de to forrige sæsoner, 

så reelt set en fremgang, vi kan være tilfredse med i år. 

 

Vi valgte i år sommergymnastikken på Englystskolen i Børkop fra, så vi kun havde et roligt og et 

aktivt hold på Sct. Norberts Skole, hvor vi kan tilbyde en længere sæson og det tog en del 

gymnaster fra Børkop heldigvis imod. Sommergymnastikken køres med skiftende instruktører og 

mange oplever det forfriskende og ser en fordel i at opleve forskellige instruktører, selv om 

gymnastikken grundlæggende er den samme.  

 

Den overvejende del af vore gymnaster har været med i mange år, men nogen ser vi kun en enkelt 

sæson, mens andre holder en pause for senere at vende tilbage, men vi møder også mange helt 

nye ansigter og på forespørgsel om, hvor de har hørt om os, er det en pæn blanding af de steder, 

vi annoncerer og lægger vores materiale ud. I år har en hel del reageret telefonisk på vore 

pressemeddelelser i div. dagblade/ugeaviser. 

 

Antal gymnaster.. 

Vi har lige nu 249 tilmeldte fordelt på 8 hold i denne sæson. 



Sidste år samme tid 250 fordelt på 9 hold, - ved slut på sæson i foråret steget til 272.  

 

Sommergymnastikken havde sidste år 63 deltagere fordelt på 3 hold og i år 60 på 2 hold. 

 

Lokaler.. 

Problematikken på de kommunale skoler med tilstrækkelig halkapacitet til alle sportsgrene har 

også ramt Compana, og i Børkop er vore to timer i hallen på Englyst nu reduceret til èn og i stedet 

har vi fået tildelt skolens gymnastiksal, som max. rummer 20 gymnaster. I et forsøg på at afhjælpe 

problemet forsøgte vi i sidste øjeblik at oprette yderligere et roligt hold i gymnastiksalen, men 

tidspunktet fra 17-18 var med så sen en udmelding ikke attraktivt nok til et hold mere.  

Problemet blev i stedet løst med stor velvilje fra gymnasterne, idet flere flyttede til det aktive hold, 

selv om de rent fysisk har mere brug for det rolige, mens andre kunne benytte et af vore hold i 

Vejle. 

 

I Vejle har vi stadig de samme lokaler som hidtil, dels på en kommunal skole,- Damhavens og to 

private skoler, Seligmanns og Sct. Norberts. 

 

Instruktører/vejledere… 

Her kan vi fortsat glæde os over vores meget stabile og dygtige stab af instruktører og vejledere.  

Vi har 6 instruktører på lønningslisten lige nu, mens 4 står klar til at afløse ved behov. 

Fordelt på holdene har vi 13 faste vejledere, der arbejder på frivillig basis med at hjælpe og guide 

gymnasterne, så de får det optimale ud af øvelserne. Vejlederne er ulønnede men honoreres med 

et symbolsk beløb årligt til køb af sportstøj. 

 

Kurser… 

Periodens to kurser for instruktører og vejledere, bød i oktober på ”S-formstræningens 6 

grundsøjler” med nye og gamle øvelser samt fokus på S-formstræningens betydning både 

forebyggende og afhjælpende for smerteramte mennesker samt dens indflydelse på stress.  

Instruktør Benedikte Eilby, - sted Seligmanns Skole 

 

I marts havde vi i Bygningen et kursus med 3 overskrifter, hvor den første handlede om kinesiologi 

og hvordan elementer derfra kan kobles til vores gymnastik. Underviser Edel Hougård. 

Derefter companagymnastik med forskellige af vore egne instruktører. Et meget fint oplæg til både 

indbyrdes inspiration og feedback. 

Til slut fik vi et indblik, både teoretisk og praktisk, i mindfulness. Et moderne redskab til 

afspænding, som også i visse sammenhænge kan inddrages i vores gymnastik. Underviser Janne 

Lorentzen. 

  

Klubmodul / hjemmesiden.. 

Klubmodul, som nu følger os ind i 3. sæson, har været et uvurderligt redskab for bestyrelsen, ikke 

mindst her i sammenlægningen.  

Målet var dels at følge med tiden og dels at spare tid og penge både for os og gymnasterne og for 

første gang i år har vi sendt materiale til sæsonstart ud via mail til nuværende og tidligere 

gymnaster og det ser ud til, at det er blevet taget godt imod. 

De få, der ikke har en computer, får dog stadig tilsendt med almindelig post og vi er behjælpelig 

med tilmeldinger til alle, der måtte have behov for det. 

En teknisk detalje i systemet har desværre voldt en del ekstra besvær i år for de gymnaster, der 

oprindelig var oprettet på Børkopsiden og det beklager vi, men besværet opstår kun ved første 

tilmelding på den nye fælles hjemmeside. 

 

Bestyrelsen… og fremtiden… 

Det har været en spændende udfordring at være med til at få to foreninger til at fungere som èn. 

Det første år har vi været 6 i bestyrelsen, 3 fra hver af de to tidligere foreninger, hvilket har været 

rigtig godt i forhold til beslutningsprocesserne. 

  



Vi havde naturligvis hver vore normer og mærkesager og forskellige måder at angribe de samme 

opgaver på. Det har helt naturligt kostet ekstra mødeaktivet og engagerede debatter at få det hele 

til at gå op, men jeg føler mig overbevist om, at vi har fået løst denne første og sværeste del af 

processen på forsvarlig vis til glæde og gavn for alle. 

Nu kan vi nyde, at vi har fået mange flere gode kolleger at hygge os med og dele arbejdet med i 

foreningen.  

Nu er det kun tiden, der skal arbejde for os, før alle, inklusive gymnasterne, føler det helt naturligt, 

at der kun er èn Compana forening. 

 

Tre medlemmer vælger i år at fratræde efter årelange, store indsatser i bestyrelsen, men de 

tilbyder samtidig, at vi må trække på deres ekspertise ved behov. De har hver især også andre 

poster i Compana, så der er heldigvis ingen, vi skal sige helt farvel til.  

Vi er i den heldige situation at andre har tilbudt sig til poster i bestyrelsen. 

 

I forbindelse med sammenlægningen, som vi fik teknisk hjælp til fra DGI, var det en vision at blive 

en moderne forening med en, gerne lidt mindre bestyrelse, valgt kun et år ad gangen og i stedet 

gøre brug af små udvalg til konkrete opgaver. Det har vi mærket er en bedre og mere overskuelig 

model for mange. Et festudvalg fungerer allerede og har bl.a. lavet en fin ”ryste sammen aften” og 

der er rigtig mange, der har budt ind med ad hoc opgaver efter behov, så fremtiden ser 

spændende ud. 

 

En af de fortsat store udfordringer for bestyrelsen ligger i at blive ved med at forny og modernisere 

og samtidig holde fokus på, hvad Compana står for og ikke mindst fortsat at udbrede kendskabet til 

foreningen. 

 

Tak…. 

Til slut har jeg kun at sige en meget stor tak til alle jer, der i det forløbne år har ydet en indsats i 

foreningen. Mange endda på flere fronter. 

 

En speciel tak til bestyrelsen i år for den ekstra store arbejdsindsats og det engagement, I har lagt 

for dagen for at få vores nye fælles forening godt fra start. 

 

Companas fremtid er fortsat afhængig af alle jer ildsjæle, - ikke mindst jer derude på holdene uge 

efter uge året rundt – og kursusudvalget, - fantastisk at tænke på, at den indsats, vi hver især yder, 

samlet har en enorm betydning for den almene folkesundhed.  

Det har vi lov til at være rigtig stolte af.   

 

Og til sidst også tak til Else, vores tidligere formand, for det store arbejde, du havde lagt i den 

arbejdsmappe, du overleverede ved din fratrædelse sidste år. Den har været værdifuld at støtte sig 

til. 

 

Børkop den 1. november 2012 

Tove Lauritsen 

  
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
P3. Kassererens beretning  
 
Regnskabet udviste som forventet et underskud på 21.794,29 kr. Årsagen er hovedsagelig 
større udgifter til hjemmeside på grund af sammenlægningen og færre gymnaster i forhold til 
året før. Egenkapitalen er forhøjet med et beløb i forbindelse med nedlæggelse af Compana 
Børkop. 
  
Regnskabet var revideret, og blev godkendt af generalforsamlingen. 

 



P4. Behandling af indkomne forslag:  
 
Vedtægtsændringer:  
Bestyrelsen foreslår lidt små ændringer i § 5 og § 6. Se nedenfor. 
Bliver forslagene godkendt træder de i kraft med det samme  
 

Forslaget blev vedtaget. 
 

P5. Valg af bestyrelse  
 
Formand:   Tove Lauritsen   modtager genvalg  
Næstformand:  Lenna Nielsen   ønsker ikke genvalg  
Kasserer:   Dorte Neergaard   ønsker ikke genvalg  
Sekretær:   Vera Phillip    modtager genvalg  
Medlem:   Mai-Britt Dreier Jensen   modtager genvalg  
Medlem:   Wanda Olesen   ønsker ikke genvalg  
Suppleant for best.  Hanne Frederiksen   ønsker ikke genvalg  
 
Ny kandidat til kassererposten: Birte Rod Hansen.  
 
Revisor:   Birte Rod Hansen   ønsker ikke genvalg  
Suppleant for revisor:  Helle Friis    ønsker ikke genvalg  
 
Ny kandidat til revisorposten: Helle Friis  
 
Alle vælges for et år ad gangen  
 
Valgt til bestyrelsen blev: 
Tove Lauritsen 
Vera Phillip 
Mai-Britt Dreier Jensen 
Birte Rod Hansen 
Gurli Poulsen 
 
Revisor: Helle Friis 
Revisorsuppleant: Ingen. 

 
P6. Eventuelt  
 
Formanden takkede de tre afgående bestyrelsesmedlemmer Dorte Neergaard, Lenna Nielsen 
og Wanda Olesen. 
 
 
 
 
Forslag til vedtægtsændringer-/ tilføjelser 
 
§ 5 - sidste del  
 
Dagsordenen skal på den ordinære generalforsamling indeholde følgende punkter:  

 Valg af dirigent  

 Formandens beretning   

 Kassererens beretning  

 Behandling af indkomne forslag  

 Valg af bestyrelse  

 Eventuelt  
 
 
Tilføjelser i § 5  
 
Dagsordenen skal på den ordinære generalforsamling indeholde følgende punkter:  



 Valg af dirigent  

 Formandens beretning  

 Kassererens beretning  

 Behandling af indkomne forslag  

 Valg af bestyrelse  

 Valg af revisor  

 Valg af revisorsuppleant  

 Eventuelt  
 
 
§ 6.  
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 1 revisor, 1 suppleant for bestyrelsen og 1 
suppleant for revisoren. Valgene gælder for 1 år.  
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde.  
 
Ændring i § 6.  
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 1 suppleant for bestyrelsen udelades.  
Desuden vælges 1 revisor og 1 suppleant for revisoren. Valgene gælder for 1 år.  
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 


