GENERALFORSMLINGS REFERAT
VESTERBY MOTIONSKLUB

April 10,
2014

Til stede
Bernd (Formand)
Karim (Bestyrelsesmedlem)
Rikke (Bestyrelsesmedlem))
Tine (Bestyrelsesmedlem)
Nicolaj (Suppleant)
Michael (Suppleant)
8 aktive medlemmer

Generalforsamling torsdag d. 10. april 2014 kl. 19.00 i Lokalet i stuen i
Vesterby selskabsbygning.

 Dirigent
V/Karim

 Referent
V/Tine

 Bestyrelsens Beretning
Bernd fortalte om året som var gået.
Klubben har for første gang i langt tid et lille overskud 
Vi har valgt at skifte vores MedicSport leverandør og opsige Servicekontrakt
angående maskiner. Vores ny leverandør er ”Pedan”.
MedicSport leverede desværre ikke ordentligt service på vores maskiner.
Bernd & Karim vil i de henseender det er muligt selv stå for fremtidige
reparationer i det omfang det er muligt.
I året der er gået har vi indkøbt nyt Squad stativ som er blevet meget
populært, samt måtter og vægtskiver.
Der har været en del reparationer på vores maskiner, som ikke har været vel
udført fra MedicSport, disse er nu fixet af Bernd selv.
Sports Art cykel
Medic Sport
Cybex benpress
Medic Sport
Matrix Crosstræner.
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Hoveddør har haft en del problemer, hvor DK-låse endelig har fikset det.
På langt sigt vil vi undersøge om evt. ejendommen kan bevilge en ny dør, da
den er meget slidt. Alternativt må vi selv til lommen. Vi vil meget gerne
fremadrettet undgå uforudsete udgifter og at medlemmer pludselig ikke kan
komme ind og træne pga. dør problemer. Dør problemer har været en stor
udgift 2013 og lidt af et puslespil, da døren spiller sammen med vores
datasbase & kortlæser.
Jesper og Camilla er stoppet som klubassistenter, da de ikke kunne overholde
deres vagtplan. Udover vores faste stabile klubassistenter har vi fået 4 nye
klubassistenter: Ali, Ivan, Katja & Rasmus.
Som alle ved blev der udskiftet vinduer i Vesterby og klubben fik i den
forbindelse også nye vinduer, vi fik nogle skader på sæder fra deres værktøj
og maskinerne var meget støvet, da de havde taget vores afdækning af.
Vi klagede til Entreprenøren Jönsson, som ikke ville give erstatning for
håndværkernes skader og nu er de gået konkurs. Vi vil forsøge at genoptage
sagen evt. med DAB.
Kameraovervågning er udskiftet med nye kameraer og en bærbar PC optager,
da det gamle udstyr ikke virkede længere. Det ene kamera står desværre af
ind imellem, måske pga. softwaren? Det kan være vi bliver nødt til at
investere i lidt dyre overvågning, det må tiden vise.
Der har været opsat sedler om at klubben har indgået Rykker procedurer og
inkasso siden okt. Dette er trådt i kraft pr. 1. januar. Fremadrettet burde dette
minimere afskrivninger og tab på medlemmer som ikke betaler.

Formandens beretning blev godkendt
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 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
V/Karim
Rengskab som er lavet af BL Regnskab blev sendt rundt.
Der blev oplyst at klubbens bank beholdning pt. var 114.918,50,- kr.
udstyrskonto 6.500,- kr. Der er sparet 10.000 kr. på rengøring efter skift i 2013.
Der er blevet afskrevet 86.927,98 kr. i medlemskontingent, som var fiktive
igennem mange Bestyrelser. Dette skulle nu være i balance efter oprydning i
medlemskartotek. Vi valgte ikke at afskrive de maskiner som er købt i 2013
over der er en 4 årig periode, men i indeværende regnskabsår.
For fremtidigt at begrænse tab har vi har indgået aftale med BL Regnskab om
rykker procedure, hvis betalingen ikke bliver overholdt efter 3 rykker, overgår
sagen til inkasso Firmaet Transcom CMS A/S (TCMS), som klubben har indgået
aftale med.
Vi har pt. 147 medlemmer og omkring en indtægt på ca. 11.000,- kr. da der
fortsat er medlemmer som afviser betalingsservice.
Klubben kommer ud med et fint lille overskud på ca. 1200 kr. og det er meget
tilfredsstillende. Overskud kunne ha været 40.000 hvis vi havde valgt at
afskrive nye maskiner over 4 år og dele vores forsikring op i 2, det syntes vi
ikke var aktuelt.
Der er allerede bestilt og betalt mere udstyr hos Pedan ”Smitt stativ” til værdi
af 36.107,- kr. bliver leveret i uge 17.
Regnskab blev godkendt


Indkommende forslag
Ingen indkommende forslag

 Eventuelt
Ændre rengøringstidspunkt om søndagen til et andet tidspunkt. Tine oplyste
at tidspunkt er valgt til søndag 16.30 dette iht. medlemsdatabasen hvor der
trænede færrest medlemmer. Bestyrelsen vil tjekke om der er andre
tidspunkter som er blevet mere hensigtsmæssigt og at rengøring kan komme
der?
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Rengøring har et par gang måtte ændre tidspunkt til mandag morgen pga.
dørproblem/sygdom det er sket få gange om må betragtes som acceptabelt.
Rengøringen er sat til 2 timer med 1 person iht. rengøringsplan, nogle gange
kommer der 2 personer og så går det selvfølgelig hurtigere og medlemmerne
kan komme ind at træne før, og så ikke at forglemme at vi har sparet 10.000
kr. ved at skifte rengøring 

 Valg af Bestyrelsesmedlemmer & Suppleanter
V/Tine & Rikke
Yrsa er afgået som bestyrelsesmedlem på sidste Generalforsamling i 2013.
Posten som kasserer blev ikke genbesat. Bestyrelsen har arbejdet
tilfredsstillende med alle poster fordelt på 4 personer indtil denne
Generalforsamling 10. april 2014.
Rikke & Tine har valgt at afgå som bestyrelsesmedlemmer efter 2 år.
Nicolaj & Michael er på genvalg som suppleanter. Rikke & Tine er med på de
næste bestyrelsesmøder indtil Medlemsdatabase & Bank overgår til den nye
bestyrelse.
Vi er 14 fremmødte. Der er 4 personer som ønsker at gå til valg som
bestyrelsesmedlemmer men kun 3 poster som skal besættes. Vi foretog valg
med stemmesedler. Nedenstående blev valgt ind i bestyrelses med
henholdsvis 14 + 14 + 12 stemmer.
Peter Bertelsen
Lars H. Suhr
Thomas Krath
Henrik som også stillede op som Bestyrelsesmedlem, blev ikke valgt ind i
denne omgang. Da han ikke ønskede valg til suppleant, blev det ikke
nødvendigt med stemmesedler til suppleanter. Nikolaj & Michael fortsætter
som suppleanter i de næste 2 år.
Stor Tillykke til alle.
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Karim havde privat købt gave til Rikke & Tine og takkede for al det arbejde de
har lagt i klubben de sidste 2 år. Det var jo sådan at klubben var lukningstruet
da de kom ind, men dejligt at dette nu var vendt og klubben igen er på vej ind
i en positiv fremtid med ny bestyrelse.
Mødet sluttede med ro og orden og efterfølgende kort møde med nye
bestyrelse. Første Bestyrelsesmøde med gammel og ny bestyrelse er sat til
28. april kl. 19.30 i ældreklubben (Bernd henter nøgle på ejendomskontor).

5|Side

