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Referat af 

Generalforsamling i Hårlev Gymnastikforening 
onsdag d. 14. april kl. 19:00 – 19:30 

Formanden for Hgf, Jesper Kousgaard, bød velkommen til generalforsamlingen. 

Dagsordenen 

1. Valg af dirigent 

Camilla Leander blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtig. 

Til stemmetæller valgtes Jesper Kloppenborg. 

2. Valg af referent 

Christian Jensen blev valgt. 

3. Formandens beretning 

Jesper Kousgaard aflagde beretning for perioden august 2020 – d.d. (det 
forlængede tidsrum grundet Coronaen). 

Han omtalte bl.a. følgende temaer: 

• Covid 19 og dens betydning for året m.m. 
• Medlemsstatus – glædeligt at medlemstallet alt i alt er nogenlunde uændret. 

• Holdændringer og -status 
• Fælles trænerdag 

Formanden rundede sin beretning af med en KÆMPE-tak til alle frivillige for den 

store indsats; både trænere, hjælpetrænere, diverse hjælpere og bestyrelsen. 

(Den fulde ordlyd af beretningen kan fås ved henvendelse til formanden) 
 

Jesper Kloppenborg udtrykte ros og anerkendelse af foreningens og bestyrelsens 
aktive tilgang til og fokus på gymnastikken og forskellige mange aktiviteter.  Han 
fremhævede herunder et altid særligt godt samarbejde med Holdudvalgets 

medlemmer og formanden og evne til at ”få det hele til at hænge sammen. 
 

Det er Jesper Kloppenborgs faste overbevisning, at Hgf kommer til at spille en 
særlig vigtig rolle i forbindelse med genåbningen af (gymnastik-)foreningslivet i  

Stevns, som den ”motor og den dynamo” foreningen i virkeligheden er for 
gymnastikken i kommunen. 
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Han nævnte trænernes vigtige (hoved-)rolle i dette arbejde, og fremhævede især 
Annette Korffs store aktive og inspirerende indsats som det forbilledlige eksempel 

på det engagement, der skal sikre succes ‘en. 
 
”Husk kærligheden til gymnastikken – vi får brug for den, når vi skal i gang igen!”, 

sluttede Jesper Kloppenborg af. 

Formands-beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget - med applaus! 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Jesper Kousgaard fremlagde regnskabet og redegjorde for de væsentligste 
ændringer fra 2019- til 2020-sæsonen. 

Også her fremhævede Jesper Kloppenborg sin store glæde ved at være medlem af 

en forening med en bestyrelse, der i den grad satser – og bruger – pengene på 
aktiviteter med fokus på foreningens vision og formål. 

(Citat fra vedtægternes §2: ”Foreningens formål er gennem sund idræt af forskellig 

art at udvikle og træne medlemmernes legemer og skabe godt kammeratskab samt 
gennem sine virkemidler at skabe en vågen og sund ungdom.”) 

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget - med applaus! 

5. Indkomne forslag 

Ingen. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Med behørig applaus: 

• Jennie Brandt Henriksen blev genvalgt. 

• Mie Sagan blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem 
• Anne Dyrekær fratrådte. 

 
 
7. Valg af 2 suppleanter 

Med behørig applaus: 
• Rene Langelund Larsen blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen 

• Christian Jensen blev genvalgt som suppleant 
• Nicole Severinsen fratrådte. 

 

8. Valg af kasserer 
Med behørig applaus: 

• Mie Olsen blev genvalgt med generalforsamlingens særlige anerkendelse. 
 
9. Valg af 2 bilagskontrollanter 

Med behørig applaus: 
• Kaja Andersen og Peder Krogsgaard blev genvalgt. 

 
 
10. Valg af suppleant til bilagskontrollant. 

Med behørig applaus: 
• Jesper Kloppenborg blev valgt. 
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11. Eventuelt 
Jesper Kloppenborg henviste igen til genåbningen og opfordrede til særlig 

opmærksomhed på foreningen helt unge medlemmer, hvoraf han især betegnede 
de 2 yngste årgange som foreningens ”livsnerve” i den forstand, at det 
hovedsageligt er derfra, foreningens fremtidige medlemmer vil komme. 

 
Også sommergymnastikken, som (forventeligt) starter tirsdag den 27.4. og kører 

frem til starten på skoleferien, skal vi slå et slag for, fortsatte Jesper Kloppenborg. 
 

------------------- 

 
Formanden opfordrede til en brainstorming på PR-aktiviteter i forbindelse med 

genåbningen. 
 
Det kom der følgende forslag ud af: 

• Formanden: Er bekendt med et medlem, der har brugbare video-klip 
• Rene Langelund Larsen: Har ligeledes et par videoer. 

• Nicole Severinsen: Et par korte videoer. 
• Jesper Kloppenborg - Søndag d. 15.8. afholder Gjorslev Gods ”Herregårdenes 

Dag den 15. august 2021”, og forvalteren ser gerne alle hold i Hgf deltage. 

Hgf deltager i informationsmøde den 26.5. 
 

------------------- 
 
Formanden gratulerede derpå alle til de respektive valg og bød de nyvalgte 

velkommen på deres forskellige poster. 
 

Han takkede dirigenten for effektiv (og munter) mødeledelse samt de fremmødte 
for et godt møde. 

 
Han opfordrede slutteligt til, at vi alle gør en ekstra indsats for at få Hgf ”bragt i 
spil” i forbindelse med genåbningen af idræts- og foreningslivet. 

 
(Referatet godkendt d. 20.4.2021 af formanden og dirigenten) 

/cj 


