
Referat. 
 
Generalforsamling torsdag 14. marts 2019 
 
 
1.Valg af dirigent og referent. – Lars og Peter 
 
2.Bestyrelsens beretning ved formanden. 
 
Det forgangne år har været præget af en udvikling vi ikke har set i de seneste 4 – 5 år, nemlig at vi har 
måtte se en nedgang af medlemmer i øjnene. Den primære årsag skal nok findes i et alternativ i den billige 
ende, i hvert fald i forhold til de normale kommercielle alternativer, nemlig Fitness Taastrup. Vi har noteret 
os at vi har ca. 20-25 medlemmer mindre end samme tid sidste år. Det er på ingen måde en katastrofe, da 
vi stadig kan betale vores regninger, og får også stadig opbygget et lille overskud som vi på vanlig vis 
investerer i nyt udstyr til glæde for vores medlemmer, så alt ånder stadig fred og idyl på den front. 
Ved sidste generalforsamling trak Bernd sig fra bestyrelsesarbejdet, og samtidig fra klubben generelt, men 
vi kan med glæde meddele at Bernd nu er tilbage i klubben, i denne omgang som klubassistent. Ali og 
Rashid har på den anden side valgt at stoppe som assistenter, så p.t. har vi plads til en ny assistent. 
Trænings filosofier ændrer sig jo i takt med den tid vi lever i hvor der er et øget fokus på kroppen, og én af 
de nye fremherskende filosofier er supersets, giantsets o.s.v.. Det er en træningsform som i den grad 
udfordrer vores lille klub, da den baserer sig på at man bruger 2-3-4 træningsstationer ad gangen. Vi bliver 
nødt til at appellere til vores medlemmer om her at bruge den sunde fornuft og tage hensyn til andre 
medlemmer i klubben. Med andre ord, det er fint at have gang i en masse ting på én gang, hvis man er 
alene i klubben, er man sammen med andre, skal der være plads til os alle, og så må man træne på helt 
normal vis ét sted ad gangen. 
Vores maskiner er efterhånden ved at nå en ganske fin standard, og det er kun ganske enkelte som står 
foran udskiftning. Som de fleste kan se, så kan der ikke presses flere maskiner ind, så skal der noget nyt ind, 
må andet lade livet på den konto, for at skabe plads til nyt. Der er med stor sikkerhed ikke nogle maskiner 
som aldrig bliver brugt, så når der nu skal nogle gamle ud for at gøre plads til nye, så vil der altid være nogle 
som bliver utilfredse med at netop den maskine som de brugte blev fjernet, og her beder vi om forståelse 
for at vi altid tilstræber at gøre flest mulige tilfredse, vel vidende at det kan være svært at forstå når man 
selv bliver ”ramt”.. Så når i fremkommer med forslag til nyt, så byd gerne ind med hvad der skal ud i stedet. 
Vi modtager som altid gerne forslag på nyanskaffelser fra alle vores medlemmer, enten ved henvendelse til 
bestyrelsesmedlemmerne, eller ved at skrive til vores foreningsmail. 
 

- Snak om muligheden for nye maskiner. 
- Bestyrelsen ønskede at alle bestyrelsen deltager aktivt i foreningsarbejdet hvorfor de ledige 

klubvagter fordeles på bestyrelsen og suppleanter. 
 
3.Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.- Godkendt 
 
4.Forelæggelse og godkendelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent. 
Budget godkendt – Uændret kontingent 120 kr/md. 
 
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer (Lars, Peter er ikke på valg. Marcus er på valg) 
Marcus ønskede at genopstille og blev genvalgt. 
 
6. Valg af suppleanter. 
Mohammed og Jesper blev valgt. 



 
7. Valg af revisor. – Genvalg af Michael Frandsen 
 
8. Indkommende forslag.  
Vi har kun modtaget et par ønsker til generalforsamlingen.  

- At beholde Stepperen – Vi har ingen planer om at afskaffe den. 
- Mørk film på vinduerne. – Det er der allerede, så yderligere vil gøre det for mørkt i klubben 
- Træningsplakaterne tilbage. – Bestyrelsen skaffe nogle mere moderne end vi har haft tidligere 
- Dørlukning senere end 22.00. – Besluttet at ændre så døren lukkes kl 22.15 for indgang. 

 
9. Eventuelt 
Debat om mulighed for anden musik end netradio. Der henvises til at vi skal ramme så bredt som muligt. 
Det gør vi med WebFm. De fleste lytter til egen musik under træningen. 


