
Bestyrelsesmødet blev afholdt i lokalet 1, sal i Ganløse med spisning med mad fra 
Ganløse pizzeria mandag d. 2. marts kl 19.00 
 
Mødets dagsorden var: 
Pkt.1: Godkendelse af dagsorden. 
Pkt.2: Meddelelser og orientering herunder kassererens statusrapport.  
Pkt.3: Sagsbehandling: Forberedelse til generalforsamlingen torsdag.  
Pkt.4: Status på: to do liste: samt orientering om vores nye indkøb. 
Pkt.5: Eventuelt. 
 
Tilstede var: Kim, Stig, Rikke, Peter, Monica, Erik, Jonathan og Martin.  
 
Referat i henhold til dagsordenen. 
 
Ad.1: Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad.2: Stig oplyste at regnskabet er efterset og revideret af Anders Ibsen. 
Derefter orienterede Stig, at der på mødedatoen var 145 medlemmer og at beholdning i 
banken udgjorde 159.674,36Kr. 
 
Ad.3: Sagsbehandling. Peter oplyste, at han sammen med Stig, har gennemgået 
vedtægterne, og at de har en række korrektioner til disse. Nedenstående ændringsforslag 
blev læst op for bestyrelsen: 
 

1. At klubbens formål er styrketræning og fitness.  
2. Ordet konkurrence fjernes fra vedtægterne,  
3. Der indføres også i vedtægterne, at aldersgrænsen er 15 år – dette har altid 

fremgået af klubbens reglement, og er i tråd med DGIs anbefaling.  
4. Bemærkningen om at regnskabet skal sendes til EIF udgår.  
5. Det tilføjes, at betaling af kontingent kan ske med automatisk korttræk.  
6. I forbindelse med generalforsamlingen ændres fristen for fremsættelse af forslag fra 

7 til 14 dage. 
 
Bestyrelsen besluttede enstemmigt de listede ændringsforslag. Peter og Stig følger op. 
 
Ad.4: Status på ”to do liste”. Efter gennemgang at listens punkter oplyste Peter, at han vil 
undersøge prisen på video overvågning, da han desværre har en mistanke om at der 
åbnes op for personer, der ikke er medlemmer i klubben.  
 
Bestyrelsen spurgte om der kunne gives et tilskud til mellemmerne ved køb af T-shirt. 
Peter var positiv for forslaget og ville undersøge, hvor prisen ved køb af flere T-shirts. Hvis 
dette tiltag skal fungere, kræver det angivelse af størrelse og køn ved bestilling/betaling. 
 
Ad.5: Eventuelt   

− Peter oplyste at han har fået mapper om klubbens historie fra klubbens tidligere 
formand Jesper Kobberrød. Peter oplyste at han vil gennemse mapperne med 
henblik på at skrive en kort historie om klubben, som derefter skal på 
www.ganløsefitnessklub.dk 



Peter oplyste derefter følgende: 

− Den 15. april er der et netværksmøde i Humlebæk, som man kan tilmelde sig. 

− Bestyrelsen skal fortsat se på indkøb af nyt radioudstyr. 

− Rikke tilføjede, at det er svært at melde sig ind. Peter oplyste at der fortsat arbejdes 
på at det bliver lettere. 

− Dødløftsstangen i hjørnet skal fastsættes i gulvet. 

− Der vil blive orienteret om indkøb af nyt udstyr på generalforsamlingen. 

− Peter og Rikke har begge bestået fitness uddannelsen via DGI. 

− Peter undersøger pris på ny gulvbelægning, som han har set på besøg i Vejby, men 
bestyrelsen blev enige om at vente med dette indkøb indtil de nye benmaskiner var 
indkøbt. 

− Stig oplyste derefter, at hans kone godt ville overtage posten som ny 
rengøringshjælp. Dette blev derefter enstemmigt godkendt. 
 
Derefter sluttede mødet 

 
 


