
Referat fra  

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
    
 

 
I COMPANA® Gymnastikforening  
 
onsdag den 7. november 2018 kl. 19.00  

 
i Bygningen, Ved Anlæget 14, 7100 Vejle  
 
 
Der deltog i alt 24 medlemmer. 
 
 

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter, som kan ses på foreningens hjemmeside: 
 

 Som første punkt behandledes et indkommet forslag. 
 
Med generalforsamlingens godkendelse og med henblik på 
øjeblikkelig ikrafttræden, blev følgende forslag behandlet: 
 
Valg af suppleant. 
 
Forslaget blev godkendt, og kan således indgå som punkt i 
dagsordenen. 
 

 Valg af dirigent 
 
Helle Friis blev valgt 
 

Formandens beretning 

 

Formand Tove Lauritsen oplæste beretningen, som blev sat til debat. 

 
Formandens beretning 

Planlægning af indeværende sæson, har været den nemmeste i mange år. Vi søgte de 

samme lokaler og tidspunkter som sidste år og fik tildelt det hele. 

Ligeledes gik fordelingen af instruktører og vejledere smertefrit i.f.t. at få undervisningen til 

at hænge sammen på de enkelte hold ud fra pigernes egne ønsker og muligheder.  

Det skyldes til dels, at vi har slået hold sammen og dermed brug for færre lokaler, men 

ikke mindst modellen med deleundervisning på de fleste hold. Det sidste har givet ro i 

maven, da det f. eks.er meget nemmere at dække ind ved akut sygdom, når man er to 

instruktører tilknyttet et hold. 

Vi har nemlig ikke haft muligheden for at få uddannet nye instruktører efter Benediktes død 

og har derfor ikke helt kunne leve op til vores vision om altid at have ekstra instruktører 



tilknyttede til afløsning, idet dem, der var, efterhånden blev tilkoblet fast hold for at få 

kabalen til at gå op. 

Sidste år fortalte jeg, at vi havde et spirende samarbejde med en lille gruppe 

senetensbehandlere uddannede fra Eilbygård m.h.p. at lave fælles kurser og udvikle 

mulighed for at uddanne nye instruktører og vejledere. 

 

Det kommer jeg tilbage til. 

Persondataforordningen 

I foråret havde vi opgaven omkring den meget omtalte Persondataforordning. En 

spændende mundfuld med den fornødne hjælp at hente hos DGI og vores 

hjemmesiderudbyder Klub Modul. 

Den privatlivspolitik, vi fik formuleret, ligger tilgængelig, som den skal, på hjemmesiden 

under betingelser.  

 

Ny besætning 

En anden spændende udfordring har været at arbejde frem imod at finde et hold, der 

kunne have lyst til at føre Compana videre efter os.  

Flere har tilbudt sig til opgaven og stiller op til valget, så vi ser frem til, at alt flasker sig 

efter planen og at forsamlingen vil bakke op om det hele, når vi når frem dertil. 

Men først skal det handle om det sidste års dagligdag og vilkår. 

Vintersæsonen 

I modsætning til de sidste par år er der i år ikke det store udsving i antallet af tilmeldte 

gymnaster på dette tidspunkt. Helt nøjagtig 6 gymnaster. 

Som nævnt i indledning har vi de samme lokaler og tider som sidste sæson. 

På Seligmanns deler Helle og Else de to hold mandag aften med en runde til hver både før 

og efter jul. 

Susanne, Kirsten og Dorthe N. deler vejlederopgaven. 

På Englyst mandag aften deler Anette N og Charlotte det rolige hold med hver anden 

gang.  

Dorte A er eneste vejleder her. 

Hanne og Birgit deler aktivt hold med Hanne før jul og Birgit efter jul. 

Marlene er vejleder på fuld tid, Merete hver anden uge.  

På Andkær skole tirsdag aften er Anette B fast instruktør og Charlotte vejleder. Charlotte 

afløser som instruktør, hvis Anette er forhindret. 

I Markant på formiddagsholdet torsdag har vi Birgit som instruktør, men her har vi 

desværre stadig ikke kunnet tilbyde vejleder.  

Sommergymnastikken  

Sommergymnastikken på onsdage, 10 gange i Mølholmhallen, blev gennemført grundet 

stor velvilje fra alle sider. Der ligger aftaler med flere af instruktørerne om at holde 

sommerfri for at lade op, men da det brændte på, gik flere alligevel ind i opgaven på 

delebasis. Dette overskud ser jeg som en indikator på, at delevilkårene over 



vintersæsonen og en lidt tidligere afslutning af vintersæsonen, har afhjulpet lidt af den 

tidligere udbrændthed om foråret og dermed været den rigtige beslutning.  

Igen i år står der i brochuren ”Endnu ikke fastlagt instruktør” til sommerhold 2019. Svært at 

lægge sig fast med start et helt år frem. 

Antal gymnaster 

Som nævnt en lille tilbagegang på 4 gymnaster i forhold til sidste år. 

Sidste sæson på denne tid 156 gymnaster, - slut sæson 165 gymnaster 

Indeværende sæson lige nu 152 gymnaster 

Sommersæson i år 37 gymnaster mod 38 i sommeren 2017. 

Størsteparten af vore gymnaster er stadig gamle kendinge, men i denne sæson har 39 nye 

valgt vores rygtræning. De fleste er helt nye, mens andre er vendt tilbage efter en 

årrække. 

De fleste hører om os og kommer på anbefaling fra netværk, - andre efter at have set 

vores annoncer/pressemeddelelser op til sæsonstart. 

Lokaler     

Som nævnt ingen lokaleændringer i indeværende sæson. De kommunale skoler er fortsat 

Englyst i Børkop og Andkær skole og uden betaling. Ingen mulighed for at benytte 

skoleferier. 

Privatskolen Seligmanns også uændret og prisen stadig 700,- kr. pr. aften. Der kan laves 

aftale om brug i en skoleferie. 

 Aftalen med Børkop Bibliotek/ Brugerrådet i kulturhuset Markant i Børkop er uden 

betaling, men kræver at vi rykker os for faste brugere ved behov. 

Musikudstyret  

Jeg har valgt at bibeholde dette punkt, der før var en konstant udfordring, for at kunne 

sige, at vi ikke længere slås med udfordringer på musik- og lydudstyr. Udefra kommende 

netværksproblemer i ny og næ kan der naturligvis ikke holdes for. 

Sidste års valg af eget udstyr på Englyst og køb af egen højttaler i Markant for nylig har 

været rigtige beslutninger.  

Personale  

Personalet er vores vigtigste ressource og personalepleje er en vigtig faktor i Compana. Vi 

dyrker den sociale side og sammenholdet ved at finde mulighed for at være sammen som 

gruppe på flere forskellige måder hen over året.  

Da vi er så fysisk spredte i selve undervisningen, må den uundværdlige fællesskabsfølelse 

styrkes på anden vis. 

Vi har ikke fået nyt personale de sidste par år, men har måttet sige farvel til et par stykker i 

år.  

Jane, mangeårig instruktør og Karen, vejleder de sidste 3 år har valgt at trække sig helt 

p.t. 

Dorte N. er tilbage efter orlov. 



Kurser / gensidig inspiration. 

I.f.t. det spirende samarbejde med senetensbehandlere, jeg tidligere har nævnt, er vi 

kommet godt fra start. 

Vi mødtes i januar en hel dag i Bygningen til en fælles inspirationsdag, hvor både vores 

egne instruktører og et par senetensbehandlere bød ind med øvelser fra de forskellige 

segmenter i vores rygtræning. Som noget nyt optog vi alle input på video, og et par af vore 

egne piger samt to senetensbehandlere påtog sig opgaven med at få det hele redigeret og 

sorteret. Vi betalte os fra at få det klippet sammen, og det mundede ud i, som målet var, 

en fin video af mere end to timers varighed.  

Den ligger tilgængelig for alle tilknyttede instruktører og vejledere og kan bruges som 

inspiration til afveksling i den daglige undervisning. 

Dagen mundede ikke ud i en konkret aftale om ny mødedag, men der ligger stadig en 

mulighed, hvis det ønskes fra begge sider.  

Vores årlige mødeaften med instruktører og vejledere, fandt i år sted i marts i Bygningen. 

Vi startede med lidt mad og brugte derefter et par timer på at drøfte stort og småt og 

udveksle erfaringer i undervisningssammenhæng med særlig fokus på musikkens 

betydning for vores undervisning. Gitte Funk var oplægsholder med baggrund i 

musikkendskab.  

Her i september følte vi i bestyrelsen et behov for et ekstra møde for i samlet gruppe at få 

helt klarhed over, hvor alle instruktører og vejledere stod i forhold til det skifte, der er 

undervejs. Alle mødte op til en aften på Børkop Vandmølle, hvor vi talte om fremtiden og 

nød lidt dejlig mad og ikke mindst hyggede os i hinandens selskab. Vi fik bekræftet at 

loyaliteten / fællesskabsfølelsen fortsat er der hele vejen rundt. Så i den udstrækning, man 

100% kan love noget et år frem, var der vilje til at forsætte ind i næste sæson.  

Årets julefrokost er vigtig på sin helt egen måde, men fest eller ej, vi kommer altid omkring 

en masse sjov faglig snak, som har sin betydning for hele kulturen. Det er årets aften, hvor 

vi griner igennem. 

Fremtiden 

Der har naturligvis ligget en del usikkerhed både hos personale og gymnaster, siden vi 

som bestyrelse for 4-5 år siden bebudede vores samlede afgang senest her i 2018. Jeg 

siger ikke det har været let, men det har aldrig fået os til at vakle i troen på, at det at gå 

samlet, var den rigtige model i Compana. 

Vi havde tilbudt, at man som interesseret kunne følges lidt med os i indeværende år, for på 

den måde at opleve, hvad Compana også er ud over de ugentlige gymnastiktimer. Ingen 

har haft mod på dette, men vi tilbød også at være på sidelinjen det første år ved ønske og 

behov fra vore efterfølgere, og det løber vi ikke fra. 

Anette Nielsen har nu fået mulighed for at påtage sig det overordnede ansvar for 

uddannelse / kurser og vi arbejder p.t. på kontakt til tidligere tilknyttede instruktører og 

prøver som altid at spotte potentielle nye vejledere. 

Vi er meget fortrøstningsfulde og tror på både fremtid og berettigelse for Compana. 

Økonomi  



Vi kan stadig glæde os over en fornuftig økonomi. 

Det vil Birte give os indblik i, når hun om lidt fremlægger regnskabet. 

Tak   

Som altid stor, stor tak til alle jer, der er med til at få det hele til at hænge sammen i vores 

forening.   

Tak til jer ude på holdene for jeres dejlige humør og store loyalitet. I er der for hinanden og 

for foreningen, hvis det brænder på. Altid parate til at give det ekstra lille nap, der måtte 

være behov for. 

Tak til mine tre kolleger i bestyrelsen. Vi har sammen løftet og stået nogen af de helt store 

forandringer i Compana igennem i årenes løb. I er kapaciteter på hver jeres ”pind” i 

bestyrelsen og uovertrufne som kolleger.  

Tak til Helle for revision af foreningens regnskab igen i år. 

Vi hører det igen og igen, - hvor meget frivillighed betyder for alle foreninger. Og det er 

ikke overdrevet. I ER virkelig noget særligt og med til at gøre en forskel for alle dem, der 

møder op på vores hold uge efter uge, år efter år. Uden jer ingen Compana. I brænder alle 

for efter bedste evne at være med til at føre Benediktes værk videre, så både hendes 

vision og ånd i Compana bevares bedst muligt. Tak for det. 

Tak til alle vore gymnaster for at være en del af Compana, både jer, der har været loyale i 

en lang årrække og jer, der lige nu er nye. 

Sidst og ikke mindst tak til alle for jeres opbakning til, at jeg har kunnet sidde i 

formandsstolen i syv år. Det var ganske ukendt land for mig, men det har været 

spændende og jeg har gjort det på min måde og så godt jeg formåede. Jeg vil savne det 

hele og Compana vil fortsat være en del af mig. 

Men som jeg sluttede min beretning sidste år:  

”Det er ufravigeligt tiden, hvor nye og gerne yngre kræfter må til”.  

 

Beretningen blev godkendt. 
 

 Kassererens beretning  
 
Kasserer Birte Rod Hansen gennemgik årsregnskabet 
31.08.2017 – 31.08.2018 og budgetforslag for året 
31.08.2018 – 31.08.2019. 
 
Årsregnskab og budget blev godkendt. 
 
 

 Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen forslag indkommet. 
 



 Valg af bestyrelse 
 
Ingen i den nuværende bestyrelse ønskede genvalg. 
 
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: 
 
Lene Landberg Pedersen, Børkop 
Hanne Hardam, Vejle 
Lotte Tranetoft, Randbøl 
Connie Lissner Tougaard, Vejle 
Helen Eriksen, Børkop (var ikke til stede, men havde givet 
skriftligt tilsagn). 
 
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 
 

 Valg af suppleant (nyt punkt) 
 
Elisabeth Giversen, Vejle blev valgt. 
 

 Valg af revisor 
 
Nuværende revisor ønskede ikke genvalg. 
 
Som ny revisor blev Karen Sørensen valgt (var ikke til stede, 
men havde givet skriftligt tilsagn). 
 

 Valg af revisorsuppleant 
 
Nuværende revisorsuppleant ønskede ikke genvalg. 
 
Som revisorsuppleant blev Helle Friis, Vejle valgt. 
 

 Eventuelt 
 
Den afgående formand Tove Lauritsen ønskede den nye 
bestyrelse tillykke med valget, og udtrykte den gamle 
bestyrelses velvilje til at gøre overgangen så smidig og let 
som muligt. Endvidere takkede hun sine bestyrelseskolleger 
for godt samarbejde i gennem 7 år. 
Den afgående kasserer Birte Rod Hansen udtrykte sin tak til 
Tove for det gode formandskab, hun havde udøvet. 
Birte Rod Hansen udtrykte bestyrelsens tak til Helle Friis som 
afgående revisor. 
Forsamlingen takkede den afgående bestyrelse for godt 
arbejde og samarbejde. 


