Ganløse Fitness Klubs generalforsamling blev afholdt i lokalet på 1. sal torsdag den 5.
marts 2020 kl. 19.00.
Bestyrelsen var fuldtallig til stede: Peter, Kim, Stig, Rikke, Monica, Erik, Jonathan og
Martin.
Derudover var 6 personer mødt op. Der blev serveret en forfriskning.
Mødets dagsorden var følgende:
• 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
fastsættelse af kontingent.
• Pkt.6: Behandling af indkommende forslag bestyrelsen foreslår:
o Justering af vedtægter og reglement,
o Pris på halvårs kontingent.
• Pkt.7: Valg til bestyrelsen. Genvalg er muligt.
− valg af formand for to år (lige år).
− valg af kasserer for to år (ulige år).
− valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem for to år (ulige år)
− valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (lige år)
− valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år.
− valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år.
• Pkt.8: Eventuelt.
Referat i henhold til dagsordenen:
Ad.1: Anders Ibsen blev valgt som dirigent.
Ad.2: Anders Ibsen påtog også valget som stemmetæller.
Ad.3: Formanden gennemgik bestyrelsens beretning.
− Peter startede med at takke for valget i 2019, hvor han blev valgt som formand for
klubben. Peter kunne første takke for valget i år, da valget sidste år fandt sted,
mens han var på ferie.
− Peter understregede derefter, at vi er en fitnessklub, og at vi ikke ønsker at være en
konkurrent til Ganløse Gymnastik.
− Peter oplyste om bestyrelsens valg af nyt logo med animerede håndvægte for at
understrege, at klubben fokuserer på fitness og styrketræning.
− Derefter orienterede Peter, at der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og at
Peter og Rikke har deltaget i og bestået et fitnessinstruktørkursus afholdt af DGI.
− Peter oplyste derefter at flere forældre ønsker at bestyrelsen sænker den
nuværende aldersgrænse på 15 år, men at bestyrelsen har valgt at bibeholde den
nuværende aldersgrænse. Årsagen til bestyrelsens beslutning er at det blandt
andet kræver børneerklæringer fra forældrene samt bemanding i åbningstiden af gå
under de 15 år.

Ad.4: Stig gennemgik regnskabet, der som forventet kom ud med et underskud. Årsagen
er primært den aftale, der er indgået med det firma, der har udviklet klubbens nye
hjemmeside. Udgiften dækker ligeledes over en abonnementsaftale der dækker de næste
år. Generalforsamlingen 2019 åbnede op for den udgift. Vi startede året med
144.738,54Kr. og sluttede med 109.545,33Kr.
Ad.5: Stig gennemgik derefter budgettet. Også budget viste et underskud, hvilket primært
skyldes, at klubben påtænker at indkøbe og udskift maskiner i størrelsesorden 65.000Kr i
løbet af 2020. Derefter oplyste Stig at Kontingentet foreslås uændret på 700,00Kr. for et
helårskontingent. Fremadrettet vil halvårskontingentet blive sat op til 400,00Kr. startende
med efterårskontingentet 2020.
Ad.6: Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.
Bestyrelsen foreslår mindre redaktionelle justeringer af vedtægter og reglement. Efter kort
diskussion gav generalforsamlingen enstemmigt tilsagn om at dette kunne godtages.
Ad.7: Valg af formand: Peter er villig til at fortsætte.
Valg af kasserer for to år. Skal foretages til næste år.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for to år. Skal foretages til næste år.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Martin og Jonathan blev genvalgt
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år: Morten Krüger Stadpris og Karsten
Kirkegaard Pedersen accepterer genvalg
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år: Anders Ibsen og Thomas Moltsen
accepterer genvalg
Ad.8: Eventuelt: Martin og Jonathan viste derefter billeder af nye maskiner som
bestyrelsen påtænker at købe. Ideen er, at fire maskiner kan erstatte seks maskiner.
Peter oplyste derefter, at hvis nogen er interesseret i at se maskinerne, så kunne der laves
en tur til at se maskinerne i Herlev.
Der kom et forslag om at erstatte stolene med en bænk for at skabe mere plads.
Bestyrelsen lovede at tage dette med i sine overvejelser.
Rikke spurgte derefter Stig hvorfor medlemsbeløbet til EIF stiger med 5.000kr.
Stig svarede at grunden til dette er, at EIF har betalt for Globus systemet for 2018.
Tidligere betalte kommunen momsen, men det er stoppet. Bidraget til EIF er stadig 4kr. pr.
medlem.
Derefter sluttede mødet.

