Ganløse Fitness Klubs generalforsamling blev afholdt i mødelokalet på 1. sal i Ganløse Hallen torsdag d. 3.
marts 2022 kl. 19.00.
Fra bestyrelsen var følgende til stede: Peter, Kim, Stig, Monica, Jonathan og Martin
Afbud: Rikke & Erik
Derudover var to medlemmer mødt op. Der blev serveret en forfriskning.
Generalforsamlingens dagsorden var
DAGSORDEN
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 fastsættelse af kontingent.
6 Behandling af indkomne forslag.
7 Valg (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.
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.Bestyrelsens beretning.
Peter oplyste, at bestyrelsen foruden generalforsamlingen og det konstituerende bestyrelsesmøde har holdt
to møder i 2021,
•
•
•

BM 28. juni 2021
GF 17. august 2021
BM 24. november inkl. julefrokost 2021

Peter fremførte derefter, at Corona nedlukningen alene årsagen til den begrænsede mødeaktivitet.
Peter oplyste, at året har været stærkt præget af Corona situationen, hvor der fra myndighedernes side har
været ekstraordinær fokus på Fitness området. Derfor var Ganløse Fitness Klub lukket ned frem til 31. maj.
Peter fortalte, at bestyrelsen pga. nedlukningen havde nedsat medlemsbetalingen for resten af året til 400
kr.
Peter oplyste, at bestyrelsen løbende har ydet en ekstraordinær indsats efter genåbningen ved at udføre
stikprøvekontrol af coronapas mv. og at der generelt har der været stor forståelse fra medlemmernes side.
Peter meddelte, at den planlagte julehygge i december desværre blev aflyst pga. corona.

Peter oplyste, at der trods nedlukningen blev foretaget følgende i 2 halvår:
•
•
•
•
•
•
•

Hyppige indkøb af værnemidler, med ekstraordinære udgifter til følge.
At Marianne og Stig igen har ydet en uvurderlige indsat med ekstra rengøring af lokalet.
Klubben har indkøbt 3 nye maskiner. Peter takkede Martin og Jonathan for deres flotte indsats i den
forbindelse.
Fået kommunens underskrift på en brugsretaftale, der gør, at GFK fremover ikke behøver at udføre
den årlige ansøgning om brug af lokalet.
Arbejdet ud fra vores TO-DO liste i det omfang det har været muligt.
Kåret årets flittigste medlem med en pokal – gæt selv hvem.
Takket være Patrick klubbens flittigste medlem er der kommet knager op til jakker og udstyr

Ad 4: Fremlæggelse og godkendelse af klubbens regnskab.
Stig oplyste at årsregnskabet var blev revideret uden bemærkninger og at det udviser et mindre underskud
efter indkøb af nye maskiner. Dette er i overensstemmelse med det tilsagn der blev givet ved forrige
generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at maskinparken skulle fornyes. Af andre større udgiftsposter skal
nævnes udgifter til indkøb og opsætning af overvågningskamera og indkøb af sprit og papir. Da der ikke var
nogen spørgsmål eller kommentarer blev regnskabet godkendt. Bankbeholdningen er 208.780,92kr. og vi er
141 medlemmer.
Ad 5: Fremlæggelse af klubbens budget for kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent.
Stig gentog bestyrelsen beslutning om den ekstraordinære nedsættelse af årskontingentet for 2021 fra
700kr. til 400kr. på grund af nedlukning under coronaen. Årskontingentet for 2022 fastholdes på 700kr.,
men henset til forventede udgifter til fortsat indkøb af sprit og papir og ikke mindst en udskiftning af
gulvbelægningen foreslås en forhøjelse af kontingentet til 750kr. gældende for 2023. Generalforsamlingen
accepterede budgetforslaget.
Ad 6: Peter oplyste, at der ikke var kommet nogle indkomne forslag.
7 Valg (genvalg er muligt).
Valg af formand for to år (lige år). Peter blev genvalgt
Valg af kasserer for to år (ulige år). Først på valg næste år
Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem for to år (ulige år). Først på valg næste år
Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (lige år). Martin og Jonathan blev genvalgt
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år. Søren Bach og Karsten Kirkegaard Pedersen blev genvalgt
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år. Anders Ibsen og Thomas Moltsen blev genvalgt.
8 Eventuelt. Intet

