
Ganløse Fitness Klubs generalforsamling blev afholdt i lokalet på 1. sal tirsdag d. 17. august 

2021 kl. 19.00.  

  
Bestyrelsen var fuldtallig til stede: Peter, Kim, Stig, Rikke, Monica, Erik, Jonathan og Martin.  
 

Derudover var 4 personer mødt op. Der blev serveret en forfriskning.  

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 fastsættelse af 

kontingent. 

Pkt. 6: Behandling af indkomne forslag bestyrelsen foreslår: 

Godkendelse af vedtægtsændringer efter dialog med Egedal kommune: Nye 

vedtægter vedhæftet. 

Pkt. 7: Valg (genvalg 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. 

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år. 

Pkt. 8: Eventuelt. 

 

Referat i henhold til dagsordenen:  

Ad 1: Anders Ibsen blev valgt som dirigent. 

Ad 2: Anders Ibsen blev valgt som stemmetæller. 

Ad 3: Formandens beretning. 

Peter oplyste, at bestyrelsen på trods af corona pandemien har afholdt 4 bestyrelsesmøder  

i 2020. 

Peter meddelte, at corona pandemien har medført der skulle foretages ekstra rengøring af lokale 

samt indkøb af værnemidler. Der har endvidere været behov for en del kommunikation til 

medlemmerne i forhold til restriktioner, nedlukning mv.  

Peter meddelte, at der har været løbene dialog med DGI i forhold til at efterleve de, til tider, 

kryptiske krav. der var pålagt fitnessbranchen  

Peter oplyste, at der i lokalet er monteret videoovervågning, samt et nyt musikanlæg. 

I slutningen af 2020 havde klubben kåring af året mest flittige medlem, og igen blev det Patrik 

Pedersen, der med hele 228 besøg i lokalet løb med titlen. 



Peter meddelte derefter, at samarbejdet med de 2 fysioterapeuter er ophørt på grund af 

manglende interesse. 

Afslutningsvis oplyste Peter, at han har været i dialog med kommunen om nogle påkrævede 

ændringer til klubbens vedtægter, og at de nye vedtægter var til behandling på dagsordenens 

punkt 6.  

Derefter sluttede formandens beretning. 

 

Ad 4: Fremlæggelse af regnskab  

Stig oplyste, at regnskabet er efterset og godkendt af klubbens revisor den 15. marts i år. 

Stig oplyste endvidere, at der ikke har været nævneværdige udgifter, ud over 14.500 kr. 

til indkøb af nyt musikanlæg samt de ekstraordinære udgifter til sprit og papir. 

Stig meddelte, at overskuddet udgør 42.700 kr., og at der på klubbens bankkonto står 210.000 kr.  

Peter tilføjede, at grunden til, at der ikke var købt det udstyr, der blev annonceret på sidste 

generalforsamling, skyldes corona restriktionerne, der krævede øget afstand mellem maskinerne.  

Peter oplyste, at det er hensigten at købe det annoncerede udstyr, lige så snart corona 

restriktionerne bortfalder 

Afslutningsvis oplyste Stig, at bestyrelsen var blevet bekendt med, at der kunne søges tilskud fra 

kommunen til unge under 25 år, og at Stig har søgt og modtaget et tilskud på 24.000 kr. Stig 

meddelte derefter, at klubben fremover vil ansøge om tilskuddet hvert år.  

 

Ad 5: Stig oplyste, at kontingentet pga. corona-nedlukningen i første halvår af 2021 er sat ned til 

400 kr. for resten af 2021. 

Stig meddelte, at medlemstallet udgør ca. 120 medlemmer. 

Stig oplyste, at der er budgetteret med et underskud i næste regnskabsperiode, og at dette 

skyldes indkøb af det lovede udstyr. 

Afslutningsvis sluttede Stig af med at meddele, at bestyrelsen påtænker at holde årskontingentet 

for 2022 på de nuværende 700 kr. for et år.  

 

Ad 6: Peter oplyste, at der ikke var kommet nogle indkomne forslag. 

Derefter oplyste Peter, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen var sendt et 

oplæg til vedtægtsændringer, som var et resultat af en dialog med Egedal kommune. 

 

Derefter blev de nye vedtægter enstemmigt godkendt 

 

Ad 7: Valg kasserer:  

Stig blev genvalgt. 

Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem for to år:  

Rikke, Kim, Monica og Erik blev genvalgt. 

Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (lige år):  

Martin og Jonathan blev genvalgt. 



Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år:  

Morten Krüger Stadpris ønskede ikke genvalg og blev erstattet af Søren Bach. Karsten 

Kirkegaard Pedersen accepterede genvalg.  

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år:  

Anders Ibsen blev valgt som revisor og Thomas Moltsen som revisorsuppleant. 

 

Ad 8: Eventuelt  

Stig fremførte, at når klubben skal have ny gulvbelægning, så er det vigtigt at dette drøftes med 

Egedal kommune. Dels fordi lokalet er deres, men også fordi kommunen bør være med i indkøbet 

og (med-)finansieringen af den nye belægning.  

Janne (en af de fremmødte medlemmer) spurgte til instruktør og indkøb af nye maskiner. 

Peter oplyste, at der er budgetteret 65.000 kr. til indkøb af nye maskiner, og at det er intentionen 

at Peter og Rikke, som har instruktøruddannelsen, vil stille op som instruktør en gang imellem. 

Peter meddelte at begge punkter har været forsinket pga. corona. 

Janne spurgte derefter, hvordan det gik med de unge mennesker og deres adfærd i klubben.  

Peter oplyste, at det gik bedre end sidste år, og at det var bestyrelsen tilfredse med. 

 

Derefter sluttede mødet. 


