Referat Generalforsamling Vesterby Motionsklub 12. april 2018.
Mødt bestyrelsen: Peter, Lars, Bernd
Mødt medlemmer: 7 stk. alle stemmeberettigede
1.Valg af dirigent og referent.
Referent: Peter, Dirigent: Lars
Generalforsamling er lovlig varslet og indkaldt.
2.Bestyrelsens beretning ved formanden.
Beretning
Vi har i 2017 forhandlet en ny lejeaftale på plads for 2018/2019. Vores lejeaftale med TAB løber 2 år ad
gangen. Forholdet til TAB er ganske fint, og vi har i der forgangne år fået tilladelse til at udvide vores
åbningstid fra 6-22 til 5-23, til stor glæde for en del af vores medlemmer som bruger klubben flittigt.
I 2017 har vi udskiftet vores cykel samt vores cross trainer, og her i april 2018 har vi udskiftet romaskine
samt løbebånd. Vores klub er efterhånden fyldt op til bristepunktet med maskiner og udstyr, så hvis der er
ønsker omkring nye maskiner, skal de følges at et forslag til hvilken maskine som så skal ud. Ønsker omkring
nye maskiner eller udstyr kan rettes til formanden som træner 4-5 gange ugentligt sidst på eftermiddagen,
eller ved at sende en mail til bestyrelsen. Det er noteret at der er ønsker omkring nye fitness måtter, box
jumps, step board, spinning cykel, brystpress maskine ( som afløser for butterfly maskine, og der ønskes
nye billeder til væggene. Disse ønsker vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.
Vi har i 2017 udskiftet vores rengøringsfirma, som gør et ganske udmærket job. Det er vigtigt at alle
overholder at der IKKE må trænes i klubben ( der sidder opslag på døren omkring det ) hver onsdag fra 8:30
-10:00. Systemet blokere døren i dette tidsrum.
Bestyrelsen har besluttet at klubben skal males i den nærmeste fremtid, og i den forbindelse vil klubben
være lukket i 2 dage. De 2 lukkedage vil naturligvis blive behørigt varslet.
Klubben har i lighed med det foregående år stadig ca. 200 betalende medlemmer, antallet svinger lidt hen
over året, fra ca. 185 til 205. Ser ud som lokale og antallet af maskiner passer rimeligt til dette antal
medlemmer. Vi er naturligvis opmærksomme at evt. øgning af medlemmer kan kræve mere plads, men det
kigger vi på hvis det bliver aktuelt.
Debat:
Der var ønske om mulighed for at sætte egen musik til anlægget i klubben.
3.Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Der var ønske om oversigt over investering af
maskiner i det forgangene år. Den kommer på hjemmesiden. Der var bemærkning til underlig afrunding i
budget 2017 regnskab
4.Forelæggelse og godkendelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent.
Godkendt. Uændret kontingent på kr. 120/md. blev vedtaget.

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var flere der ønskede at blive medlem af bestyrelsen.
Bernd ønskede at udtræde i utide. Det blev godkendt af generalforsamlingen.
Resultatet blev at Lars, Peter og Marcus blev medlem af bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
Muhammed og Allan blev valgt.
7. Valg af revisor.
Michael Frandsen blev genvalgt.
8. Indkommende forslag.
Ændring af vedtægter §3 blev godkendt. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling så de kan
endeligt vedtages.
9. Eventuelt.
Løst og fast blev nævnt.
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