Generalforsamling 16. april 2015 kl 19:30
Valg af dirigent og referent
Peter blev valgt som dirigent og Thomas valgt som referent.
Bestyrelsens beretning ved formanden
Vi har fået nyt kabeltårn og der er blevet byttet rundt på maskinerne, som giver
lidt mere plads. Derudover er der blevet sat persienner op og ventilator, da der
er meget varmt i klubben. Så har vi fået en ny rengøringsmand, og vi har spurgt
om han evt. kunne komme en anden dag end mandag, vi afventer svar fra ham,
om han vil kunne onsdag. En ny Stairmaster maskine er også kommet ind i
klubben. Så får vi en ny lejeaftale i hus med afdelingsbestyrelsen, som vi skal
underskrive ved et kommende møde. Klubben har været i 2 forskellige aviser
med lidt reklame for klubben. 50 kg. håndvægtene er blevet fjernet og er blevet
lavet om til 40 kg i stedet. Formanden har planer om at anskaffe nye maskiner i
løbet af det næste års tid. Vi har debiteret i bestyrelsen om at unge under 15 år,
skulle have lov at træne i klubben. Bestyrelsen kom til enighed om at det ikke
skal være en mulighed. Bestyrelsen skal diskutere om der skal forekomme
sanktioner for medlemmer, som ikke rydder op efter sig selv i klubben. Lars
laver nogle skilte, som henviser til at rydde op efter sig selv.
Beretningen blev godkendt af alle tilstedeværende.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Peter fremlagde årsregnskabet, og det viste at der er blevet brugt meget få
penge til vedligeholdelse af maskinerne. Et medlem foreslog at der evt. skulle
være et eksternt firma, som skulle gå alle maskinerne igennem, i forhold til hvad
vores forsikringer forlanger.
Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende, og kan læses på klubbens
hjemmeside.
Forelæggelse og godkendelse af budget samt forslag til fastsættelse af
kontingent
Peter fremlagde budgettet hvor vi forventer at få sammenlagt 10 nye
medlemmer i det kommende regnskabsår, som giver klubben en indtægt på ialt

216.000 kr. Kontingentet bliver uændret, da der ikke er kommet forslag til
stigning / fald.
Der er blevet budgetteret med 30.000 kr. for et nyt medlems-system.
Nicolai foreslog at man på baggrund af et nyt betalingssystem kunne få sat
administrations-arbejdet ned med X antal procent, og dermed kunne budgettere
administrationsbeløbet lidt lavere, men da vi ikke ved hvad der vil ske med et nyt
system, bliver beløbet stående som skrevet.
Budgettet blev godkendt af alle tilstedeværende, og kan læses på klubbens
hjemmeside.

Valg af de bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, hvis
valgperiode er ved at udløbe. På valg er Bernd og Karim, samt
suppleanterne Nicolai og Michael
Både Bernd og Karim genopstiller og blev genvalgt. Som suppleanter blev
Nicolai samt Dennis Nielsen valgt
Indkommende forslag
Der er ingen indkommende forslag
Eventuelt
Dennis foreslog en ændring af stativet til håndvægtene, så der er plads til
samtlige håndvægte, og han vil snakke med en smed, som kan lave et stativ,
hvor alle håndvægtene får deres egen plads.
Nicolai synes at 2 assistenter på vagt ad gangen er for mange, så han foreslog
at man nøjes med 1.
Bestyrelsen undersøger mulighederne.
Mødet sluttede kl 20:45

