Generalforsamling i GDIK den 25. maj 2021
Afholdt i Grejs Kulturcenter
Formanden (Niels Hellmund) bød alle fremmødte velkommen til mødet og glædede sig over det flotte
fremmøde, hvorefter mødet fortsatte med den offentliggjorte dagsorden.

1. Valg af stemmetællere
Der blev fundet to frivillige stemmetæller

2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog John Refsgård, der blev valgt uden modkandidater.
JR startede med at konstatere at Generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne.

3. Formandens beretning
NH fremlagde beretningen om året der er gået i GDIK. Året har i foreningen, som alle andre steder
været præget af Coronaen. Det har betydet nedlukning en stor del af året, samt nedsatte
kontingenter for flere afdelinger.
Forenings medlemstal er reduceret med ca. 125 personer ift. året inden. En stor del af disse er fra
Fitness afdelingen, og forventes at komme igen i takt med genåbningen af aktiviteterne.
Vi planlægger at holde en familiedag i løbet af sommeren, hvor foreningen viser sig frem over for
byen – og hvor medlemmerne i klubben på tværs af idrætsgrene lærer hinanden bedre at kende.
Foreningen er på trods kommet godt igennem krisen, og barsler ud over de tiltag som allerede er
sat i gang, som f.eks. lys på tennisbanen, med flere nye spændende tiltag. Tiltagene blev nærmere
præsenteret under pkt. 6
Formandens beretning kan læses her: Link til beretning
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

4. Regnskabsaflæggelse
Kassereren (Allan Frost) fremlagde regnskabet.
GDIK har i det forgangene år, været ramt af et fald i kontingentindtægter. Vi har som kompensation
modtaget tilskud diverse hjælpepuljer. Det betyder at vi har været i stand til at foretage forskellige
nyanskaffelser til flere af afdelingerne med henblik på at tiltrække medlemmer.

Foreningen kommer ud med et samlet overskud på kr. 324.000
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

5. Fremlæggelse af budget
AF fremlagde budgettet for det kommende år, der naturligvis afhængig af genåbninger og
nedlukninger.
GDIK budgetterer med et overskud på Kr. 41.000 for det kommende år.
Generalforsamlingen godkendte budgettet

6. Behandling af indkomne forslag
NH fremlagde bestyrelsens investeringsplan for de kommende tre år.
Foreningen har igennem mange år opsparet nogle midler, som bestyrelsen ønsker skal komme
medlemmerne til gode. Der er derfor i bestyrelsen vedtaget en investeringsplan for de kommende
3 år.
År 1: Anlæg af spinning og padelbane
År 2: Anlæg af Multibane
År 3: Igangsættelse af projekt med kunststofbane
Bestyrelsen afholder i starten af juni møde med DGI vedr. oprettelse af en facilitetsforening der skal
stå for de udendørs investeringer. Derefter forventes projektet med spinning og padelbane at blive
sat i gang.
For de øvrige investeringer gælder det at det afhænger af om foreningen kan få finansieringen på
plads ved hjælp af støtte fra bl.a. kommune og fonde.
Der var spørgsmål om det ville være en økonomisk fordel at lave to padelbaner med det samme.
NH fortalte at der ikke varen nogen besparelse ved at bygge to i stedet for en. Prisen ville være ca.
det dobbelte.
Med hensyn til Kunststofbanen blev der spurgt til miljøbelastning samt økonomi.
NH fortalte at der er sket meget inden for kunststofbaner de seneste år. Det materiale, der
benyttes er ikke længere i samme grad så stor en belastning som tidligere.
Det er ikke forventeligt at en kunststofbane isoleret set vil give en indtjening. Der vil dog evt. være
mulighed for at leje den ud på timebasis. Derimod er det et stort ønske fra bl.a. hele

fodboldafdelingen at kunne træne ude hele året. Der vil naturligvis være mulighed for andre
aktiviteter på banen også.

7. Valg af bestyrelse
Kim Vandal, Jesper Jensen og Thomas L. Jensen var på valg til bestyrelsen. Derudover ønskede
Mikkel Bo Mikkelsen at indtræde i bestyrelsen.
Kim trak sit kandidatur – efter i en menneskealder at have haft stort set samtlige poster i klubben
(til dels på samme tid) til bestyrelsen.
Valgt til bestyrelsen blev derfor:
Jesper V Jensen
Thomas L Jensen
Mikkel Bo Mikkelsen.
Umiddelbart efter mødet konstituerede den nye bestyrelse sig således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem

Niels Hellmund
Mikkel Bo Mikkelsen
Allan Frost
Jesper V Jensen
Thoms L Jensen

8. Valg af suppleant
Henrik Olesen blev genvalgt suppleant uden modkandidater
9. Valg af revisor og revisor suppleant
Villy Schytz ønskede efter mange års godt arbejde at trække sig som revisor. Formanden takkede
Villy for den store indsats.
Som ny revisor blev valgt: Poul Germann
Som revisor suppleant blev valgt: Kim Vandal
10. Eventuelt
Der var et generelt ønske om at klubben får endnu mere klubånd. At vi lærer hinanden bedre at
kende. Vi skal som klub blive endnu bedre til at brande os som klub.
Bestyrelsen noterede sig ønskerne, og vil arbejde videre med dem.
John Refsgård takkede for god ro og orden.

