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Formands beretning for året 2017
Velkommen til generalforsamlingen.
I 2017 fejrede vi klubbens 40 års jubilæum. Vi havde arrangeret en flot aktivitetsdag ved vore
klublokaler. Igen vil jeg gerne takke hele holdet, med Henrik i spidsen, for den store indsats I alle
leverede for at det skulle blive en dejlig dag. Vejret var med os, og Borgmesteren fandt tid til at besøge
os på dagen. Arrangementet var velbesøgt hele dagen. Jeg kan kun beklage at jeg måtte melde afbud
med ultrakort varsel.
Ved denne lejlighed fik vi også borgmesterens tilsagn om at kigge positivt på en ansøgning om
opførelse af en ny multihal på arealet som i dag er vores ubrugte grusbane.vi har nedsat et hal-udvalg
som i tiden fremover arbejder med at få sammensat et projekt hvor flest mulige af byens borgere kan
se sig som brugere. Dvs. at vores hal skal have så mange funktioner som det er muligt.
Vi har holdt et første møde i hal-udvalget i år (2018). Vi er i kontakt med alternative finansieringskilder,
bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, som typisk beskæftiger sig med netop denne slags opgaver. Vi
arbejder på, i løbet af 2018, at have et projekt sat på papir.
Ved årsskiftet tog vi afsked med vores kasserer igennem 10 år. Rita Bach Pedersen mener at hun har
aftjent sin værnepligt i G77. Det beklager vi i bestyrelsen, men respekterer naturligvis hendes
beslutning. Vi har i bestyrelsen besluttet at Rita´s afløsning skal findes i et samarbejde med DGI Midtog Vestsjælland. De har til huse i Roskilde, og vores nye kasserer som tager sig af bogføring,
kvartalsbalancer samt årsrapport, er Pernille Rose Lunden. Det bliver således at afdelingskassererne
selv fremover konterer og sætter fakturaer til betaling i banken, samt sender kopi til Pernille af de
konterede bilag, som så bogføres. Pernille er særdeles velbevandret i brugen af Conventus, og vi vil i
løbet af året få etableret et mobile-pay betalingsnummer som er koblet direkte op på Conventus og
vores bankkonto. Det betyder at det bliver meget nemmere at håndtere kontingentbetalinger for alle
afdelinger.
Fodbold har oplevet nogle gode sportslige resultater i løbet af året. Trods stor focus på
medlemstilgangen, ser det fremadrettet lidt sløjt ud. Der er pt kun ca. 40 medlemmer og det bekymrer
da mig, da det er kontingentet der skal betale udgifterne. Vi glæder os derfor til at høre hvilke
overvejelser Fodboldafdelingen har gjort sig i den anledning.
Badminton har oplevet et relativt stort mandefald på ledelse og trænersiden. Dette har bevirket at
badminton træning for børn er sat på stand-by her i foråret. Jeg fornemmer at det er de manglende
ledelseskræfter som er årsagen i højere grad end den generelle interesse for badminton i
Gundsømagle. Vi håber at Badminton får sat initiativer i værk så afdelingens aktivitetsniveau bliver
genoprettet. Følgen af situationen er at medlemstallet er faldende. Det hører vi om fra Badminton.
Jeg tror at bredere sammensatte bestyrelser i de to afdelinger, med engagerede ledere og trænere så
vil den gode klubånd som tidligere har kendetegnet G77, kunne genetableres og så vil vi givet kunne få
flere medlemmer. Det kniber især med børn og unge, hvilket er mærkeligt da de fleste af de nye
tilflyttere jo netop er børnefamilier. Jeg går ud fra at Fodbold og Badminton vil komme nærmere ind på
årsagerne til det vigende medlemstal, og hvad de agter at gøre ved det.
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Petanque er vores mindste, men mest stabile afdeling. De har en engageret og aktiv bestyrelse, og en
stabil medlemsskare. De er en flok positive ildsjæle som trodser al slags vejr for at spille. De er aktive
og udadvendte, og opnår gode sportslige resultater, hvad deres pokalskab da også vidner om.
Fitness er vores seneste satsning. På grund af god bred opbakning fra de øvrige afdelinger i G77,
som støtter økonomisk, så har det været muligt at starte denne aktivitet, som i 2017 har registreret 375
brugere. Fitness har lejet sig ind i Bycentret, hvilket var af nød, da det var det eneste egnede sted at vi
kunne etablere os. Men det er en for dyr løsning, og de langsigtede planer er da også at fitness vil blive
integreret i vores nye halprojekt når det engang står færdigt. I øjeblikket, og de næste 3 år frem i tiden,
vil fitness have en stram økonomi. Det kan vi leve med i en opstart periode, da G77 er en økonomisk
solid forening, primært via de andre afdelingers gode økonomi.. Fitness bestyrelsen og
instruktørkorpset arbejder hårdt på at skaffe de ca. 50 flere medlemmer til klubben som vil give en god
balance i økonomien.Bl. a. holdes der åbent hus d. 07.04. i bycentret, hvor der samtidig afholdes
loppemarked. Mere om det fra Birthe.
ESport. Jeg arbejder med en undersøgelse om hvorvidt Esport kunne være en ny afdeling i G77. I
samarbejde med DGI er vi ved at afdække de økonomiske aspekter i opstarten af en sådan aktivitet.
Når vi har alle tallene og konsekvenserne på plads, vil hovedbestyrelsen blive forelagt et
beslutningsforslag at tage stilling til. Mere om det senere. Men det udspringer af et ønske fra mig om at
G77 skal være en alsidig forening som har et tilbud til alle borgerne i byen.
Jeg vil gerne sige tak til de bestyrelsesmedlemmer som bidrager positivt i den videre udvikling af G77.
Sammen opnår vi resultater, og kun ved sammenhold forbliver vi et stærkt aktiv til glæde og gavn for
vore medlemmer og for byen. Tak.

