
Ganløse	  Fitness	  Klub	  -‐	  Generalforsamling	  3/2-‐16

1	  Valg	  af	  dirigent.

2	  Valg	  af	  stemmetællere.

3	  Bestyrelsens	  beretning.

4	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  klubbens	  regnskab.

5	  Fremlæggelse	  af	  klubbens	  budget	  for	  kommende	  regnskabsår	  og	  fastsæDelse	  af	  
konEngent.

6	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag.

7	  Valg	  (genvalg	  er	  muligt).

Valg	  af	  formand	  for	  to	  år	  (lige	  år).	  Formanden	  er	  villig	  El	  genvalg

Valg	  af	  kasserer	  for	  to	  år	  (ulige	  år).

Valg	  af	  mindst	  1	  bestyrelsesmedlem	  for	  to	  år	  (ulige	  år).

Valg	  af	  mindst	  2	  bestyrelsesmedlemmer	  for	  et	  år	  (lige	  år).	  Vi	  kan	  alEd	  bruge	  friske	  kræKer!

Valg	  af	  2	  suppleanter	  El	  bestyrelsen	  for	  et	  år.	  Hvem	  melder	  sig	  ?

Valg	  af	  1	  revisor	  og	  1	  revisorsuppleant	  for	  et	  år.	  Hvem	  melder	  sig	  ?

8.	  Ansvarlig	  for	  arrangementsudvalg	  (nuværende	  Clement)	  og	  ansvarlig	  for	  vores	  internet	  
(nuværende	  ChrisEan).	  Er	  de	  villige	  El	  at	  fortsæDe?	  ønsker	  andre	  at	  tage	  over?

9	  Eventuelt

Ad.	  1)	  

MarEn	  valgt	  som	  dirigent.

Ad.	  2)

Hanne	  valgt	  som	  stemmetæller.

Ad.	  3)

Formanden	  fortæller	  om	  årets	  gang	  i	  klubben	  og	  alle	  hans	  møder	  angående	  det	  nye	  lokale.	  
Det	  nye	  lokale	  ved	  svømmebadet	  er	  blevet	  renoveret,	  og	  samEdig	  har	  vi	  fået	  en	  masse	  nyt	  
udstyr	  af	  kommunen.	  I	  2017	  skal	  vi	  indbetale	  500	  kr.	  pr.	  medlem	  El	  en	  konto.	  Med	  den	  konto	  
kan	  vi	  købe	  nyt	  udstyr	  osv.	  og	  dermed	  slippe	  for	  momsen.	  

D.	  26	  februar	  2016	  bliver	  der	  holdt	  et	  arrangement,	  hvor	  Jens	  Jørgen	  Nygaard	  indvier	  det	  nye	  
lokale.	  Stefan	  Hari	  og	  han	  søn	  Kristoffer	  Hari	  kommer	  også	  og	  fortæller	  om	  deres	  
træningsmetoder,	  og	  samEdig	  bliver	  der	  vist	  træningsøvelser.	  



Vi	  får	  snart	  et	  nyt	  kort-‐	  og	  betalingssystem,	  som	  hedder	  Globus.	  Det	  bliver	  i	  stedet	  for	  
nøglerne.	  Alle	  medlemmer	  får	  deres	  depositum	  retur,	  når	  vi	  får	  det	  nye	  system.

Svømmebadets	  åbningsEder	  for	  klubben	  El	  sommer,	  bliver	  fredag	  19-‐21.	  Måske	  kan	  vi	  
forhandle	  os	  El	  bedre	  Eder.

Vi	  skal	  finde	  en	  afløser	  som	  fysioterapeuthjælper	  istedeaor	  Jamal	  som	  var	  for	  ustabil.	  
Formanden	  har	  kontakt	  El	  en.

Alle	  medlemmer,	  som	  ikke	  har	  betalt	  nu	  (3/2	  2016)	  mister	  deres	  depositum	  på	  500kr.	  og	  er	  
ikke	  mere	  medlemmer.

Ad.	  4)

I	  år	  var	  regnskabsåret	  kun	  9	  måneder	  (3/3-‐30/12).	  KonEngent	  +	  indtægter	  for	  53.000kr,	  samt	  
3.700kr	  fra	  Slagslunde	  Tigers.	  Der	  var	  ca.	  udgiKer	  for	  41.000kr.

Der	  var	  færre	  udgiKer	  end	  der	  var	  budgeDeret	  med.	  Der	  var	  budgeDeret	  med	  20.000kr.	  El	  
det	  nye	  lokale,	  men	  de	  kom	  aldrig	  i	  brug,	  da	  kommunen	  betalte	  hele	  gildet.	  Vi	  har	  lidt	  færre	  
betalende	  medlemmer	  end	  sidste	  år.	  

Regnskabet	  blev	  godkendt.

Ad.	  5)

Der	  bliver	  forventet	  et	  større	  underskub	  i	  det	  kommende	  år.	  Vi	  skal	  bruge	  31.000kr	  på	  Globus	  
systemet	  og	  indkøb	  af	  et	  nyt	  løbebånd.	  

BudgeDet	  bliver	  godkendt.

Ad.	  6)

Ingen	  forslag.

Ad.7)

MarEn	  fortsæDer	  som	  formand.	  

Peder	  aKræder	  som	  kasserer.	  

Kim,	  Erik,	  Jannik	  og	  Søren	  forsæDer	  i	  bestyrelsen.	  

Der	  var	  ingen	  som	  meldte	  sig	  som	  kasserer.

Ad.8)

Clement	  fortsæDer	  som	  ansvarlig	  for	  arrangementer.	  

ChrisEan	  fortsæDer	  som	  IT	  ansvarlig.	  

Ad.9)	  

MarEn	  fandt	  en	  vægtstang	  og	  to	  skiver	  bag	  skolen,	  på	  skrænten.	  Der	  er	  grupper	  af	  unge,	  som	  
benyDer	  sig	  af	  lokalet,	  selvom	  de	  ikke	  har	  en	  nøgle!	  


