
Generalforsamingen 19.marts 2014
i Ganløse Vægttrænings Klub
Til stede fra bestyrelsen:
Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt 
medlem Peder Sterll, menigt medlem Per Ammundsen, menigt medlem Kim Harremoes
Fraværende fra bystyrelsen:
Tidligere formand Jesper Kobberrød som på sidste b-møde trak sig fra posten og menigt medlem 
Mikkel Finderup
Der var mødt 35 medllemmer op.

Valg af dirigent: Martin Bøegh, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og indkaldt.

Formandens beretning

I fravær af den tidligere formand Jesper Kobberrød redegjorde Martin Iversen og 
Peder Sterll for hvorfor der havde været samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen 
som var kulmineret ved sidste b-møde hvor alle bestyrelsesmedlemmer minus Erik 
Frederiksen havde fremført kritikpunkter overfor formanden omhandlende: 
Udemokratisk ledelsesstil
Manglende information omkring byggeprojekt til 3 millioner kr.
Medlemsklager over den måde Jesper Kobberrød opførte sig overfor 
medlemmerne i træningslokalet: De føler sig dirigeret rundt med / Jesper omtaler 
maskinerne som hans egne / De føler sig ikke velkomne når Jesper er der.
En række af mails med forsøg på miskreditering af flere bestyrelsesmedlemmer. 
Bekymring over at dårligt samarbejdsklima med halinspektør/kommune.

To dage efter b-mødet modtog Peder Sterll en mail fra Jesper Kobberrød hvor han 
meddeler at han trækker sig med omgående virkning.
Samtidig forbød han os at bruge navnet Ganløse Vægttrænings Klub og det 
tilhørende logo som han mente at have eksklusiv rettigheder til.
Bestyrelsen tog dette til efterretning og konstituerende Martin Iversen som 
formand som samtidig fortsætter som fungerende kasserer indtil en ny kan 
overtage posten.

Der var spørgsmål fra forsamlingen om hvem i bestyrelsen der ikke havde noget 
imod Jesper Kobberrød.
Det havde Erik Frederiksen ikke.

Regnskabet

Martin Iversen fremlagde det revidere regnskab som tilstedeværende revisor Peter 
Frey kunne meddele at han ingen kommentarer havde til.
Fra forsamlingen blev der udtrykt ønske om opstilling med passiver og aktiver i et 
fremtidigt regnskab.
Regnskabet blev herefter vedtaget.

Behandling af indkomne forslag
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a) Forslag til nyt navn fra bestyrelsen;- som havde bedt medlemmerne om at 
komme med deres forslag via hjemmesiden og Facebook.

Der var afstemning om disse navne:

1. Ganløse Motion og Vægttræning. GMV: 0

2. Ganløse Styrketræningsklub (blev trukket)

3. Ganløse Forenings Fitness: 2

4. Ganløse Multi Sport: 2

5. Ganløse Fitness Klub: 17

Klubbens nye navn er herefter: GANLØSE FITNESS KLUB

b) Forslag til nye vedtægter fra bestyrelsen

Da et medlem fra forsamlingen havde mange indvendinger imod sprogbrug, uklar 
formulering, mange gentagelser og forkert kommatering hvilket tydeligt blev støttet 
af et flertal i forsamlingen besluttede bestyrelsen at trække forslaget for at få det 
gennemarbejdet bedre og lægge det frem til afstemning på en ekstraordinær 
generalforsamling. Eneste ændring i vedtægter er således klubbens navn.

Fastsættelse af kontingent

Forsamlingen besluttede at det skulle fortsætte som hidtil, nemlig 700 kr. årligt.

Valg til bestyrelsen

Formand: Martin Iversen
Kasserer: Peder Sterll
Menigt medlem: Søren Olsen
Menigt medlem: Jannik Jakobsen
Menigt medlem: Per Ammundsen
Menigt medlem: Kim Harremoes

1. suppleant: Gert Olsen

2. suppleant: Martin Bøegh

Revisor: Peter Frey

Valg af Webmaster og Facebook administrator

Christian Iversen

Valg til arbejdende udvalg

Søren Olsen og Jannik Jakobsen meldte sig til vedligeholdelse og reparation
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Per Ammundsen med skiftende hjælpere meldte sig til rengøring.

Indkøb af udstyr

Medlemmerne var via hjemmeside og Facebook blevet bedt om at komme med 
ønsker.
Forsamlingen kunne godkende disse ønsker og bemyndigede bestyrelsen til at gå 
videre med anskaffelserne.

Arrangementer

Der havde været afholdt en træningssamling 1.februar (en lørdag formiddag) med 
Tina Beiter fra IK 99 som var godt, men der var alt for få deltagere.
Bestyrelsen vil fremover lægge arrangementer på hverdagsaftener.
Forsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at bruge op til ca. 15.000 kr. på 
kommende arrangementer.

Nye lokaler

Peder Sterll mente vi havde spildt et år nu hvor den tidligere formands 3 millioner-
projekt ikke var blevet til noget og samarbejdet med SIS/kommunen var lagt på is.
Martin Iversen vil genoptage samarbejdet med SIS/kommunen og vil gå efter at få 
lokalet ved svømmebadet som står tomt som et ekstra træningslokale.
Per Ammundsen mente at vi også skulle undersøge om vi kunne overtage 1/3 af 
badmintonhallen, som ikke er fuldt udnyttet alligevel.

Eventuelt

Peder roste kommunen for god rengøring.
Gert efterlyste flere afspritningsbeholdere og papir.
Søren og Jannik tilbød sig som instruktører
Kirsten spurgte om der var en forsikring. Martin Iversen oplyste at det var der ikke.
Henning havde forslag til bedre lokaleudnyttelse.
Martin I Forklarede hvorfor vi på 7.år har et ungdomshold for 7. -9.kl. fra Ganløse 
skole.
Flere var bekymrede over at meget unge drenge tilsneg sig adgang til lokalet.
Flere mente også at der var gratister.
Peder mente det først kunne stoppe når vi havde et kortsystem i stedet for et 
nøglesystem. Martin I vil snakke med skole og klub om hvem der har adgang.
Martin I oplyste at alle hallens døre skal forsynes med kortlås (kommunen), vi kan 
måske “hægte os på”.

Bestyrelsens sammensætning i Ganløse Fittness Klub ved generalforsamlingens 
afslutning:
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Formand
Martin Iversen
Dyrehavegårdsvej 3
3660 Stenløse
6062 1004

Kasserer
Peder Sterll
Møllevej syd 3
3660 Stenløse
4818 0191

Sekretær
Erik Frederiksen
Maglemosen 18
3650 Ølstykke
4818 3813

Menigt medlem
Per Ammundsen
Hyldegårdsvej 11
3660 Stenløse
5056 2973

Menigt medlem
Kim Harremoes
Søtofteparken 40
3660 Stenløse
5056 2973

Menigt medlem

Søren Olsen
Højstedgårdsvej 2
3660 Stenløse
29854701
Menigt medlem

Jannik Jakobsen
Ringtoften 159. 2.TV
2740 Skovlunde
3059 1588

Udenfor bestyrelsen:

1. suppleant
Gert Olsen
Ganehøj Allé 40
3660 Stenløse
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2. suppleant
Martin Bøgh
Ganehøj Alle 16
3660 Stenløse

Revisor
Peter Frey
Ganehøj Alle 1
3660 Stenløse
20 92 67 57
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