GFK bestyrelsesmøde i kan3nen 1. sal, torsdag d. 26/2. 2018 kl. 19.15.
Inkl. spisning af mad fra Ganløse pizzeria.

Dagsorden:
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Pkt. 2: Økonomi og status på medlemstal samt revision og regnskab for 2017 (S3g).
Pkt. 3: Adgangskontrol, er der behov for en kampagne?
Pkt. 4: Opfølgning på de ønsker medlemmerne kom med 3l forbedringer og indkøb (Rikke).
Pkt. 5: Udbetaling og vederlag for 2018. Til formand, kasserer, sekretær.
Formand kr. 5700
Kasserer kr. 3750
Sekretær kr. 2350
Pkt. 6: Indkommende forslag 3l generalforsamlingen: Ingen forslag er indkommet fra
medlemmerne
Eneste forslag er derfor bestyrelsens forslag 3l konsekvensretning i forhold 3l betaling af
kon3ngent.
Pkt. 7: Valg 3l bestyrelsen ved generalforsamling.
valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (lige år) kandidat Monica Ør3ng.
valg af 2 suppleanter 3l bestyrelsen for 1 år.
valg af revisor. Ønsker den nuværende at fortsæ]e?
Pkt. 8: Eventuelt.

Referat

Til stede: Mar3n, S3g, Rikke, Søren, Per Kim og Erik.
Ad. 1: Referatet blev gennemgået og godkendt.
Ad. 2: S3g delte et papir ud med regnskabet. Kon3ngentet uændret kr.700, men det bliver taget op
på næste generalforsamling om vi skal sænke det 3l kr. 600 for at konkurrerer med dem, der er
medlem af eksempelvis gymnas3k og EIF, så det ikke er beløbet, der holder folk 3lbage for at være
medlem hos os.
Medlemstal: Pr. dagsdato er vi 115. Dem der ikke har betalt senest d. 31.januar 2018 har mistet
deres medlemskab. Så syntes S3g at vi skal lave en ny formular for indmeldelse.
Ad.3: Adgangskontrol. Systemet fungerer ﬁnt. S3g og Mar3n syntes, at vi i indmeldelsen 3lføjer
afsni]et om at man er indforstået med vores regler for brug af lokalet, samt afsni]et om doping.
De]e skal man klikke af som indforstået med, inden man kan komme videre i
indmeldelsesproceduren.
Ad. 4: Opfølgning af ønsker fra medlemmerne. Rikke gennemgik ønskerne fra medlemmerne.
Generel 3lfredshed med maskinerne bortset fra Smith maskine. Der er ønsker om ﬂere elas3kker
og repara3on af puder. Konklusion: De små 3ng er O.K. at anskaﬀe. Mar3n syntes at vi skal tænke
over at indkøbe en ny Smith maskine ved passende lejlighed. Per syntes, at vi godt kan begynde at
sortere håndvægtene da han syntes vi har for mange.
Mar3n syntes at vi skal beholde håndvægtene, da der skal være små spring mellem vægtene.
S3g har talt med et medlem som arbejder i et ﬁtness center (Søren Bach), som har erfaring i udstyr
herunder puder 3l maskinerne og godt vil hjælpe os.
S3g viderebragt u3lfredshed med løbebåndet, da det under brug fanger løberen.
Erik syntes, at der skal ses på det, da vi stadig har garan3 på det.
Søren kender problemet. Det skal bare strammes op, og det klarer han.

Ad.5: S3g har sat kon3ngen3ndtægt i 2018 3l ca. 85.000kr.
Ad. 6: Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne.
Forslaget fra bestyrelsen om at ændre punkt 4 stk. 2 i vedtægterne 3l medlemmet skal betale
kon3ngent ved årsskicet. De]e gøres online på klubbens betalingsside senest den 31. januar.
Et medlem som ikke har betalt ved udgangen af januar måned betragtes som udmeldt.
Samt at ændre punkt 4 stk. 3 3l at først når indbetaling af kon3ngent er foretaget, er medlemmets
chip ak3veret, hvorecer der er adgang 3l træningslokalet den resterende del af kalenderåret.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes paragraf om æresmedlem ændres, således at det er
generalforsamlingen der foretager beslutning om eventuelle æresmedlemmer. Skal paragraﬀen
dernes, så vi ikke kan have æresmedlemmer? Hvis den fastholdes skal 2/3 af de fremmødte,
stemmeberefget afgøre hvem der kan blive æresmedlemmer. Således vil det være
generalforsamlingen der afgør om Jesper Kobberød bliver æresmedlem.
Ad. 7: Valg 3l bestyrelsen:
Valg af formand. Mar3n vil godt fortsæ]e en periode mere, men det bliver den sidste
sagde han
Per vil godt stoppe og den nye kandidat, Monica Ør3ng, er villig 3l at tage hans plads i
bestyrelsen.
Kasserer er først på valg i ulige år.
Sekretær er først på valg i ulige år.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af 1 revisor. Den nuværende ønsker at fortsæ]e.
Ad. 8: Eventuelt. Erik: Hvad med at få sat lås på døren 3l krybekælderen?
Mar3n taler med Arne om det sådan, at vi får en nøgle ude i skabet og hallen selv har en nøgle.

