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Hjortespring Foreningshus 

Gammel Klausdalsbrovej 436 
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Dagsorden ekstraordinær generalforsamling i GHG, Herlev 28/3-2019 

 
 
 

Kontakt formanden: Anni Jensen - Persillehaven 6, 2. tv. - 2730 Herlev 
formand@gymnasterne.dk www.gymnasterne.dk 

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.  

2. Formandens beretning.  

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Fremlæggelse af budgetforslag.  

5. Indkomne forslag. 

Bilag med de fulde forslagstekster følger efter dagsordenen.  

1. Troels Hilstrøm (bilag 1): Mistillidsafstemning om siddende bestyrelse 
2. Bestyrelsen: Er der opbakning fra generalforsamlingen til at bestyrelsen kan 

fortsætte snakken med cheftrænerne om, hvorvidt de kan overtales til at 
tilbagekalde deres opsigelser? 

3. Anne-Mette Lerche Andersen (bilag 2): 
a. Hvordan er politikken for offentlige referater på diverse møder 
b. Hvorledes der tages hånd om gymnaster, der har været udsat for en skade, 

bliver skadet, er plaget af en skade, som alle har/får betydning for deres 
træning 

4. Dan Ernst (bilag 3): Ønsker at bestyrelsen forklarer, hvorfor de holdt cheftrænernes 
opsigelse hemmelig på forældremødet. 

5. Jes Dam (bilag 4): Jeg ønsker således at alle bestyrelsesmedlemmer fremlægger at 
hverken de, eller deres familiemedlemmer har fået nogen form for kompensation 
for bestyrelsesarbejdet 

6. Cheftrænerne v. Kenneth Pingel (bilag 5): Kan Teamgym fortsætte som hidtil, med 
metodefrihed og målsætning i sæson 2019 - 2020 

6. Valg af formand (ulige år). Formanden er på valg ved den ordinære generalforsamling til efteråret i ulige 
år. 

7. Valg af kasserer (lige år). Kassereren blev valgt på den ordinære generalforsamling i 2018 og er ikke på 
valg. 

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. (3 på valg i lige år, og 2 på valg i ulige år). 

Der er 4 ledige pladser i bestyrelsen. De ledige pladser fordeler sig med 1, der vælges for perioden indtil den 
ordinære generalforsamling i efteråret 2019 samt 3 pladser, der vælges for perioden indtil den ordinære 
generalforsamling i efteråret 2020. 

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. (vælges for 1 år ad gangen)  

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Revisor blev valgt på den ordinære generalforsamling i 2018  

11. Ad-hoc udvalg.  
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12. Evt. 

Bilag 1: Forslag fra Troels Hilstrøm: 

 

Hej bestyrelse, 
  
  
Jeg fremsætter hermed følgende forslag til den ekstraordinære generalforsamling d 28 marts: 
  
-mistillidsafstemning om siddende bestyrelse. 
  
  
Venligst bekræft modtagelsen af dette forslag. 
  
Med venlig hilsen 
Troels Hilstrøm 
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Bilag 2: Forslag fra Anne-Mette Lerche Andersen: 

 

Kære bestyrelse. 
 
Jeg fremstiller disse to punkter til behandling på generalforsamlingen: 
 
-Hvordan er politikken for offentlige referater på diverse møder, af den årsag: 
At jeg må indrømme, at jeg er en smule øv over at se, at I har valgt at lave et helt nyt referat fra 
forældremødet. Det var Jer der efterspurgte en referent. Der var pinlig tavshed i 2-3 min., inden jeg meldte 
mig. Jeg har brugt det meste af en aften, på at renskrive det på computeren... for så at se, at I ikke 
udsender det. Det forstår jeg ikke.  
 
-Hvorledes der tages hånd om gymnaster, der har været udsat for en skade, bliver skadet, er plaget af en 
skade, som alle har/får betydning for deres træning, af den årsag:  
At jeg har selv en datter og ved der er flere, som desværre har været ramt af alvorlige skader. Jeg har 
manglet støtte fra klubben i form af ekspert viden fra en fysioterapeut, hvor behandling 
og genoptræning tænkes ind i træningen. Vil gerne have drøftet, hvorvidt der burde være en uddannet 
fysioterapeut tilknyttet klubben, som kan tilse gymnasterne, som kan vejlede trænerne ift. opvarmning, 
øvelser og genoptræning. 
 
På gensyn den 28/3. 
 
De bedste hilsner fra 
Anne-Mette Lerche Andersen 
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Bilag 3: Forslag fra Dan Ernst: 

 

Hej, 
I forbindelse med Kenneth Pingels skriv onsdag den 6.3-2019, undrer jeg mig særdeles meget over følgende 
passage: 
"Vi i ledelsen af Teamgym, har jo som nogle af jer ved opsagt vores stillinger som Cheftrænere i GHG, 
Teamgym Herlev, dette er ikke meldt ud fra Bestyrelsen, af grunde som vi ikke kan forklare, dette var 
allerede kendt af bestyrelsen inden ”forældre- og Bestyrelsesmødet”, der er så efterfølgende komme flere 
opsigelser ind til bestyrelsen!" 
 
Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis I har siddet inde med denne viden, og ikke gjort os forældre 
opmærksomme på dette ved sidste fællesmøde. 
 
Jeg vil derfor gerne bede jer tage ovenstående med på dagsordenen ved kommende generalforsamling. Og 
ser frem til en fyldestgørende forklaring. 
 
Med venlig hilsen 
 
Dan Ernst 
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Bilag 4: Forslag fra Jes Dam: 

 

Hej med jer, 
 
Jeg stiller hermed følgende punkt til den ekstraordinære generalforsamling: 
 
I mail til mig d 21. februar 2019 oplyser kasserer Carsten Trebbien, at alt bestyrelsesarbejde i GHG er 
frivilligt og ulønnet, og at man derfor ikke har mulighed for at behandle og besvare henvendelser fra dag til 
dag. 
 
Jeg ønsker således at alle bestyrelsesmedlemmer fremlægger at hverken de, eller deres familiemedlemmer 
har fået nogen form for kompensation for bestyrelsesarbejdet. 
 
Bedste hilsner, 
Jes Dam 
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Bilag 5: Forslag fra cheftrænerne v. Kenneth Pingel: 

 

Vi i Cheftræner gruppen vil gerne stille til forslag på den extraordinære generalforsamling: 
 
Kan Teamgym fortsætte som hidtil, med metodefrihed og målsætning i sæson 2019 – 2020 
 
Kenneth Pingel 
 

 


