GFK generalforsamling i kan1nen 1. sal i Ganløsehallen,
torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00
Bestyrelsen møder kl. 18.00

Dagsorden:
Pkt. 1: Valg af dirigent.
Pkt. 2: Valg af stemmetællere.
Pkt. 3: Bestyrelsens beretning.
Pkt. 4: Fremlæggelse og godkendelse af klubbens regnskab.
Pkt. 5: Fremlæggelse af klubbens budget for kommende regnskabsår og fastsæJelse af
kon1ngent.
Pkt. 6: Behandling af indkommende forslag.
Forslag 1: Bestyrelsens forslag om reJelse af kon1ngentbetaling
Forslag 2: Skal paragraf om æresmedlemskab blive eller skal den ud? Det kræver, at 2/3 af
de fremmødte stemmer den ind eller ud.
Forslag 3 (Erik): Hvad med at få lås på dør 1l krybekælder med 1 nøgle i vores skab 1l os
samt en nøgle 1l hallen?
Forslag 4: Ved indmeldelse 1lføjes, at man er indforstået med vores regler for brug af
lokalet, samt afsniJet om doping. DeJe skal man klikke af som indforstået med inden man
kan komme videre.
Pkt. 7: Valg 1l bestyrelsen. (Genvalg er muligt)
Valg af formand for 2 år (lige år). (Mar1n) er villig 1l genvalg.
Valg af kasserer for 2 år (ulige år).(S1g) er ikke på valg.
Valg af sekretær for 2 år (ulige år).(Erik) er ikke på valg.
Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (ulige år) ingen på valg.
Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (lige år)
Bestyrelsen foreslår Monica Ør1ng som nyt medlem.
Valg af revisor. Vores nuværende er klar 1lat fortsæJe.
Pkt. 8: Eventuelt.

Referat
Fra bestyrelsen var følgende 1lstede: Mar1n, S1g, Kim, Rikke, Per og Erik.
Øvrige: Axel med 2 fuldmagter, Monica Ør1ng og Erling Jensen.
Ad.1: Erling Jensen blev valgt som dirigent.
Ad.2:Rikke blev valgt og konstaterede, at der udover bestyrelse og dirigent var 2 1lstede, samt 2
fuldmagter.
Ad.3: Mar1n kom med bestyrelsens beretning.
Nøglesystemet hedder Globus, som vi har købt via EIF som vi også har været primus motor for.
Medlemmer: Vi nåede ved udgangen et medlemstal på næsten 200 nemlig 192 .
Vi har meldt os ud af Dansk Vægtlø`ningsforbund, og ind i DGI.
Medlemsfordeling: 20% er kvinder, 33% 25-60 år, og så er der en del ældre over 60 + ca. 20 %.
Endelig er der også en del unge knægte som er 15-24 år ca. 33%, og den aldersfordeling giver
selvfølgelig en udfordring. De unge vil godt have nogle specialmaskiner, mens de ældre er godt
1lfredse med det udstyr vi har.

Vi har lavet en undersøgelse fra medlemmerne om ønsker om udstyr, og Rikke har sagt, at hun
godt vil stå for deJe.
I 2017 har vi ha` et 1lbud om brug af Julie, som er vores fysioterapeut. Hun kommer den anden
lørdag i hver måned. Anvendelsen har ikke været så stor, som da hun kom på hverdags formiddage,
hvilket er umuliggjort på grund af hendes arbejde. Vi opfordrer 1l at møde op de lørdage, hun er 1l
stede.
V har i 2017 fået lavet en stor renovering af lokalet med maling, gulvtæppe og spejle. Per har stået
for kontakten 1l håndværkerne og Søren har været 1l stor hjælp under renoveringen, og han har
også lige været nede og justere løbebåndet.
Vi er spændt på det nye ven1la1onssystem hvordan det kommer 1l at virke.
Vi har også ha` et godt samarbejde mellem EIF og hallens personale.
Det virker absurd, at træningslokalet er lukket i sommerferien, men det arbejdes der på at få
ændret.
Der er nu blevet åbnet i EIF lokalet fra kl. 06.00-23.00.
Så er der i løbet af sommeren monteret et kasteanlæg, og på sigt skal der laves en løbebane på det
grønne område med en mo1ons-ø eksempelvis med maskiner som dem, der står oppe ved
rådhuset.
Mar1n takkede Erik og Per for den gode kontakt 1l de 60 + samt deres arbejde for klubben.
Mar1n takkede også Kim, der har sørget for den tradi1on, at der igennem mange år har været
lørdags træning.
Bestyrelsen har i løbet af året ha` 4 møder. Erik ﬁk håndtryk for udfærdigelse af referater i
samarbejde med Chris1an.
Bestyrelsen har i det forgangne år besluJet at give vederlag 1l
Formand: kr. 5700
Kasserer: kr. 3550og
Sekretær: kr.2350
DeJe er skaJefrit, men skal opgives 1l Skat.
Axel spurgte om beløbenes størrelse, og ﬁk det oplyst, hvilket han fandt O.K.
Ad.4: S1g fremlagde regnskabet, som revisor har gennemlæst og godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet blev uddelt. Indtjeningen fra kon1ngent havde i 2017 været lidt begrænset, da ﬂere
valgte at anvende depositum fra nøgle 1l at reducere årskon1ngentet.
Af større poster skal nævnes maling og tæppe, et løbebånd, samt en regning fra 2016 fra Egedal
kommune på kr. 50.000. Det var for 4 elektroniske dørlåse, hvoraf 2 var 1l kælderen og 2 1l hhv. EIF
lokalet og bagdør.
Ad. 5: Vi regner med i 2018 at få kr. 85.000.- ind i kon1ngent. Med diverse udgi`er 1l dri`
herunder honorar 1l Julie, Chris1an og vederlag 1l bestyrelsen, så vi ender med et lille overskud.
På næste generalforsamling overvejer vi et forslag at sænke kon1ngentet fra kr. 700.- 1l kr. 600.Ad.6: Forslag 1: Bestyrelsen har foreslået, at paragraf 4 stk. 2 ændres 1l at medlemmer skal betale
kon1ngent ved årsski`et. Det gøres online på klubbens betalingsside senest d. 31. januar. Et
medlem som ikke har betalt ved udgangen af januar måned betragtes som udmeldt. Endvidere
foreslår bestyrelsen at paragraf 4 stk. 3 ændres 1l at først når indbetaling af kon1ngentet er
foretaget, er medlemmets chip ak1veret, hvore`er der er adgang 1l træningslokalet den
resterende del af kalenderåret.
Forslagene blev begge vedtaget enstemmigt.
Forslag 2: Vedtægternes paragraf om æresmedlemmer blev e`er en diskussion ændret 1l, at det er
generalforsamlingen, der vedtager hvem der kan gøres 1l æresmedlemmer.
Per syntes, at den måde Jesper (1dligere formand) blev gået på, var lidt uﬁn. Jesper har startet
klubben og skaﬀet maskinerne, og derfor foreslås, at Jesper og konen bliver æresmedlemmer.

Axel syntes også at man godt kunne gøre ham og konen 1l æresmedlemmer.
Vedtægtsændringen blev vedtaget og den e`erfølgende afstemning gjorde Jesper og Solfrid 1l
æresmedlemmer med stemmerne 6 for, 2 imod og 3 blanke.
Forslag 3: Dør 1l krybekælder bliver forsynet med lås. Hallens stab sørger for deJe.
Forslag 4: Indmeldelsesprocedure bliver reJet, hvilket også bliver i henhold 1l skærpelsen af den
nye persondatalov.
Ad. 7: Mar1n blev genvalgt, men annoncerede, at det ville blive hans sidste periode som formand.
Til bestyrelsen blev Monica valgt og sam1dig nedlagde Per sin post i bestyrelsen. Mar1n takkede
Per for hans store arbejde og hjælp i bestyrelsen og overrakte Per en chokolade- og vingave.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
Som suppleanter 1l bestyrelsen vil formanden anmode Erik og Laila Christensen om at påtage sig
deJe job.
Ad. 8: Der var ingen punkter 1l eventuelt.
Mar1n sagde. at demokra1et havde sejret, og det var han godt 1lfreds med.
E`er mødet, som foregik i god ro og orden med Erling Jensen som dirigent ,overrakte formanden 2
ﬂasker vin med tak for hjælpen.

