Generalforsamling 2020
Referat af afholdt generalforsamling til tirsdag d.16 juni 2021 kl. 19.00
1. Peter Bertelsen blev valgt til dirigent og referent
2. Formandens beretning:
Formandsberetning Vesterbymotionsklub [2020 - 2021 maj]
Perioden fra januar 2020 til maj 2021 har været præget af ”Corona-krisen”. Corona- krisen har
resulteret i flere tvungne nedlukningsperioder af Vesterbymotionsklub, hvor det ikke har været
muligt for medlemmerne at benytte klubbens motionsfaciliteter.
Første nedlukningsperiode blev gennemtvunget af regeringen i marts 2020 og strakte sig frem til
genåbningen af klubben d. 10. juni 2020. I nedlukningsperioden vedtog bestyrelsen yderligere
indkøb af sprit samt ekstra sprayflasker, som ved en mulig genåbning kunne anvendes til rengøring
af maskiner, før og efter brug samt til afspritning af hænder. Under nedlukningsperioden
besluttede bestyrelsen at undlade at opkræve kontingent fra medlemmerne.
Genåbningsperioden strakte sig fra d 10. juni 2020 til 9. december 2020. I denne periode var det
igen muligt for klubbens medlemmer at benytte klubbens motionsfaciliteter, dog indskærpet af
sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
I perioden besluttede bestyrelsen at anvende eksta midler på rengøring af klubbens lokaler og
faciliteter. Derudover udarbejdede klubbens kasserer en IT-løsning på foreningens hjemmeside,
hvorfra medlemmer kunne se medlemsfremmøde i klubben i et givet tidsinterval via følgende
internetsti: http://vesterbymotionsklub.dk/fremmoede-oversigt/.
En mindre investering blev foretag til indkøb af en knagerække til at hænge håndholdt udstyr på, da
det ofte lå på gulvet foran kabelstativet.
Anden nedlukningsperiode blev gennemtvunget af regeringen fra 9. december 2020 til 6. maj 2021,
dog forlænget af bestyrelsen grundet manglende mulighed for kontrol af medlemmernes
coronapas. Det er forsat usikkert, hvornår klubben præcist kan genåbne. Primo juni forventes.
I nedlukningsperioden har bestyrelsen besluttet at indkøbe berøringsfrie vandhaner i
omklædningen og på toilet. Armaturet er blevet indkøbt, fordi forbedring af hygiejneforholdene for
klubbens medlemmer har været øverst på bestyrelsens prioritetsliste under Corona-krisen.
I denne nedlukningsperiode blev der heller ikke opkrævet kontingenter fra medlemmerne.
Den 16.05.2021 blev bestyrelsesmøde afholdt. Formand Marcus Kirkegaard meldte sin fratræden til
Vesterbymotionsklubs bestyrelse efter at været en del af bestyrelsen siden 14. maj 2019.
Opsamling:
Grundet den manglende kontigentopkrævning og træningsmulighed for klubben medlemmer i
nedlukningsperioderne, har klubben haft færre indtægter og haft et aftagende medlemstal. De
faste udgifter som husleje er blevet dækket med klubbens bankbeholdning.
- Marcus Kirkegaard --- Forhenværende formand vesterbymotionsklub
3. Regnskabet blev godkendt.
4. Budgettet og uændret kontingent på kr. 120, - blev godkendt.
5. Ahsen blev valgt til bestyrelsen og valgt som formand.
6. Suppleant Bernd (var ikke til stede så han er kun valgt hvis han ønsker at fortsætte.
7. Genvalg af revisor Michael Frandsen
8. Indkommende forslag - ingen modtaget
9. Eventuelt - Snak om Coronapas og aktivtet efter genåbningen

