
Referat af årsmøde 2022 i Solbjerg IF Gymnastik/Spinning/Outdoor 

Tirsdag den 1. marts 2022 på Solbjergskolen 

Til stede: Birthe Friis Hansen, Lisa Riber Kampmann, Gitte Karlson, Line Elmholt Kjær, Janni Pramanik 
Jakobsen, Anni Bøgh, Severina Christensen 

Referent: Janni Pramanik Jakobsen 

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 
- Gitte Karlson er valgt 

 

2. Formandens beretning 
- Birthe aflægger formandens beretningen. Se vedhæftede.  
- Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2021 til godkendelse 
- Se vedhæftede. 
- Lisa fremlægger regnskabet. 
- Kontingent nogenlunde uændret. 
- Vi har ikke haft opvisning og dermed ikke udgifter til dragter, men vi valgte i stedet at bruge de 100 

kr. på at give rabat til medlemmerne for at kompensere lidt for coronaaflysninger. Det ser ikke ud 
til, at alle har brugt det. 

- Indtægter: Vi har haft indtægter fra bl.a. puljer, tilskud til ældreidrætten, hovedforeningen, 
coronastøtte fra hovedforeningen, kommunen og Salling-fonden. Outdoor rydder op efter 
damefrokosten og får en indtægt der. 

- Udgifter: Trænere, zumbalicens, trøjer, godtgørelse til spinning også (efterslæb for de sidste tre år, 
deraf spinnings underskud). Indkøb og reparation af redskaber i gymnastik, nye løbejakker, 
deltagelse i løb. Covid-19-omkostningerne er faldet drastisk. Leje af hal og gymnastiksal er lavere 
end normalt pga. nedlukning. Billetter til Verdensholdet er købt for indtægt fra Gymnasternes Dag. 
Vi har stadig ikke fået penge tilbage fra Face/Off. 

- Overskud i Gymnastik på 60.000, hvoraf en tredjedel sættes til side til hal. Runners har overskud på 
10.000, og Spinning et lille underskud. 

- Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af budget til orientering 
- Se vedhæftede. 
- Lisa fremlægger. 
- Vi forudsætter et normalt år, hvilket afspejles i budgettet. 
- Vi har afsat en lille smule til corona. 
- Der er afsat penge til DGI Inspiration, men vi (og de) kender p.t. ikke konceptet. 
- Vi afventer indkøb af spinningcykler, indtil vi ser, at fremmødet stiger. Der mangler stadig en 

tovholder til Spinning, som Birthe står for lige nu. 



 

5. Valg til bestyrelsen: 
 
På valg:  
Louise Koch Perry  modtager genvalg 
Janni Pramanik Jakobsen modtager genvalg 
 
Kandidat til bestyrelsen: 
Line Elmholt Kjær  
 
Alle tre er valgt. 
 
Valg af suppleanter for ét år 

- Vi accepterer, at vi ikke har nogen suppleanter 

 

6. Valg af revisor(er) – for ét år 
 
På valg:  
Finn Iversen  modtager genvalg 
Anne Thordal Hansen modtager genvalg 
 

- De er ikke til stede. Finn Iversen og Anne Thordal Hansen modtager genvalg og er valgt. 
 

7. Eventuelt 
- TRX: Vi taler om, at vi gerne vil have TRX stadig, men det er meget dyrt. Enten skal vi købe nogle af 

de billige, ellers skal vi søge fondsmidler. Gitte foreslår, at folk selv kan tage med, hvis de har 
derhjemme.  

- Gitte og Morten har talt om på en eller anden måde at kombinere deres hold i foråret. Det er lidt 
svært at fastholde de voksne. Måske er der lidt "corona-dvaskhed" over alle og fokus er på 
børnenes aktiviteter. 

- Gitte foreslår at få gang i pop-up-yoga igen.  
- FunRun kommer på inden sommerferien. Birthe får en ide om at lave en miniudgave, måske en 

familieudgave, til Byfesten.  
- Kristine (på visit) fortæller, at man kan søge Aarhus Kommune om at være med i Aktiv Sommer, så 

betaler de trænerløn. Det skal helst være i en af yderugerne, men håndbold er i hallen i den første 
uge, så det skal evt. være i den sidste uge, samtidig med Aqua Camp. 

- Vi taler om at lave gymnastikskole i efterårsferien i 2022. 
- Den nye opbygning af springholdene skal vurderes. Vi skal have en snak med springinstruktørerne 

om, hvad deres oplevelse af det har været. Der har ikke været så mange på de to største hold, men 
håbet er, at de langsomt kommer op fra basisholdene, hvis vi kan fastholde dem.  

- Der har været nogle dårlige oplevelser med manglende oprydning i redskaberne. Det skal 
indskærpes, at redskaberne bliver behandlet ordentligt. De er dyre, og vi kan ikke undvære dem! 

Vi siger tak for et godt og hyggeligt møde  


