IFA Kolding
Ordinær generalforsamling mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00 –
21.15 i Parkhallen, minihallen
Fynsvej 49, Kolding
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Lars Ljungmann blev valgt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Margit Vestbjerg blev valgt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen.
Birte Gillesberg: Er kommunen godkendt som folkeoplysende forening? Bekræftes af formanden.
Bente Bech: Bliver der plads på holdene til gamle og nye? Ja, aktivitetsniveauet holder, afpasset antal aktive
deltagere.
Karen Abraham: Kan vi gøre brug af Corona pulje til foreninger? Nej, kun til Eventtilskud, som ikke er IFA´s
type aktivitet.
Birte Gillesberg. Orientering om opsigelse manglede. Henning Nielsen forklarede om opsigelse af kontrakter
med 2 instruktører grundet økonomiske hensyn.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 2020
Kassereren Poul Erik Buchhave præsenterede hovedtal i regnskabet.
Kolding kommunes reducerede tilskud og nedgang i kontingenter betyder manglende indtægter. Tilskud i
form af Coronakompensation opvejer til dels det manglende tilskud fra Kolding kommune i 2020. På udgift
siden er der fald i udgifter til lokaler. Også det kan forklares med Coronasituationen og nedlukning.
Marianne. Hvad dækker anden gæld? En lang række poster, som reguleres i løbet af regnskabsåret
(periodisering)
Hanne Petersen. Instruktørvikarer, hvad dækker det? Birgit Ebbesen: eksempler som linedance, Vamdrup
svømning og ved sygdom.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Vedtagelse af handleplan og budget for 2021
Vibeke Dalby fremlagde aktivitetsplanen.
Afklaring om tilmelding fremadrettet. Sker via hjemmesiden. Man melder sig for en sæson til hver aktivitet.
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Forslag om at sende aktivitetskalenderen til de medlemmer, der ikke har betalt kontingent i 2021, blev
positivt modtaget af bestyrelsen.
Anne Birthe Bach fremlagde forslag til en foredragsrække om bevægelse, ernæring, søvn og dagslys, som
tilbydes i de kommende sæsoner.
Kassereren præsenterede budgettet for 2021. Det er baseret på 730 medlemmer i foråret og 900
medlemmer i efteråret og en kontingentindbetaling i efteråret på gennemsnitlig 700 kroner. På udgift siden
er der reduktion i lønomkostning og i administration. Lokaleomkostninger er reduceret betragteligt på
grund af nedlukning en del af året, reduktion da IFA er blevet en folkeoplysende forening samt reduktion i
antal hold.
Per: Ekstrakontingent, hvad er det? Det er de ekstra betalinger (spinning, pilates, badene mv.), der ER
indbetalt af medlemmerne i foråret 2021.
Handleplan og budget blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

7. Fastsættelse af kontingent/ ny kontingentstruktur
Formanden Bent Ginnerskov Jensen forklarede bestyrelsens forslag, som er et grundkontingent på 650
kroner og 50 kroner pr. aktivitet/hold for efterårssæsonen 2021 og foråret 2022.
Margit Vestbjerg forklarede bestyrelsens beslutning om at lukke ned i uge 25. Det skyldes flytning af
kontorlokaler, tilretning af Facebook, indretning af nyt betalingssystem og tur med Birgit.
Forslag om at udsende invitation til de frafaldne medlemmer 14 dage efter de betalende medlemmer blev
positivt modtaget af bestyrelsen.
Forslag om at der ikke betales ekstra gebyr, når der ikke er instruktør på. Forslaget vil blive taget op i
bestyrelsen
5 stemte imod bestyrelsens forslag, resten stemte for.
Bestyrelsens forslag til kontingentstruktur blev vedtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er: Som bestyrelsesmedlem:
Bent Ginnerskov Jensen – modtager genvalg
Margit Vestbjerg – modtager ikke genvalg
Henning Nielsen – modtager ikke genvalg
Som suppleant: Anett Bülov - modtager ikke genvalg
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Åse Jarrd – modtager genvalg
Kandidatforslag: Britta Buhl og Åse Jarrd blev foreslået. Begge modtager valg.
Bent Ginnerskov Jensen, Åse Jarrd og Britta Buhl blev valgt.
Som suppleant valgtes Lars Ljungmann og Vagn Pedersen.

9. Valg af revisor og suppleant
Som revisor: Sv. Aage Laursen – modtager genvalg
Som revisorsuppleant: Peter Giødesen
Svend Aage Laursen blev valgt som revisor og Peter Giødesen som revisorsuppleant.

10. Eventuelt
Der blev fra salen sendt stor ros til instruktørerne for videoer under nedlukningen og for deres indsats for
at genåbne IFA.
Forslag om OK benzinkort til medlemmer bliver behandlet i bestyrelsen.
Formanden takkede de fremmødte, de afgående bestyrelsesmedlemmer og dirigenten for at lede
generalforsamlingen med sikker hånd.

Antal deltagende medlemmer:

Referent: Margit Vestbjerg

Dirigent: Lars Ljungmann

Formand: Bent Ginnerskov Jensen

Kolding den 16. juni 2021

