Vesterby 28. april 2022

Referat fra GF i Vesterby Motionsklub d. 28. april 2022
Deltagere:
Referent:

Formand Ahsen Hussain, Kasserer Peter Bertelsen, Suppleant Awad Hussain + 6 andre
Ahsen Hussain (formand)

Formanden Ahsen Hussain bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent og referent:
Peter Bertelsen (kasserer) blev valgt som dirigent. Ahsen Hussain skriver referat.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne.
2. Formandens beretning:
Formanden gennemgik kort beretningen.
Økonomien i foreningen har været hårdt ramt af tvungen nedlukning af klubben i de første 5 måneder af 2021, hvor vi
ikke kunne indkræve kontingent. Kontingentopkrævning blev genoptaget i juni 2021.
Medlemsantallet var inden oktober 2021 omkring 150, men steg kort tid efter løft af Coronarestriktioner til 176 ved
udgangen af 2021 og er 180 i april 2022.
Flere medlemmer har udtrykt ønske om at få mere stabile træningsbænke. Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på
dette, samt mulighed for at ompolstre noget af det slidte udstyr.
I forbindelse med fornyelse af vores lejekontrakt for lokalerne har udlejeren klaget over, at der der er medlemmer, som
træner i lokalerne, selvom de er fraflyttet området, hvilket strider imod vores lejekontrakt. Vi er blevet bedt om at rette
op på dette problem. Bestyrelsen har besluttet sig for, at bestyrelsen og vagter i en begrænset tid vil udføre stikprøver
af fremmødte i lokalerne og udbede elektronisk dokumentation for bopælsadresse. Fysiske sygesikringskort vil ikke
blive accepteret ved disse kontroller. Det vil sige, at fremmødte kan blive bedt om at fremvise elektronisk dokumentation ved en af følgende måder:
• elektronisk sygesikringskort (”Sundhedskortet” app’en på mobilen) eller
• at logge ind på www.borger.dk og fremvise ”bopælsadresse” eller
• at logge ind på www.skat.dk og fremvise ”adresseoplysninger”.
3. Fremlæggelse af regnskab 2021:
Kasserer Peter fremlagde regnskabet.
Peter gennemgik de enkelte punkter, hvorefter regnskabet blev godkendt.
4. Fremlæggelse af budget 2023:
Peter gennemgik budgettet. Kontingent i 2023 til vores egen forening er som i 2022, kr. 120/måned.
Budgettet blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand Ahsen Hussain er ikke på valg.
Peter kasserer er på valg og modtager genvalg. Peter blev genvalgt.
Mohammed Abdullah blev valgt ind som bestyrelsesmedlem.
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6. Valg af supleanter:
Awad Hussain er ikke på valg.
7. Valg af revisor:
Michael Frandsen har accepteret genvalget som revisor.
8. Forslag fra medlemmerne:
Ingen forslag.
9. Eventuelt
Der gøres endnu en gang opmærksom på, at folk skal
• ryde op efter sig og fjerne vægtskiver fra maskiner/stænger
• lukke vinduer efter sig.
• slukke musik/blæsere.
• sørge for at spritte af.
Der var forslag om indkøb af nye elastikker og evt måtter og evt erstatte manglende håndvægte.
Formanden takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 20.00.
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