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Til stede   Ikke til stede  Referent 
Karim (Bestyrelsesmedlem) Kim (Suppleant)  Tine 

Rikke (Bestyrelsesmedlem))  

Tine (Bestyrelsesmedlem)  

Yrsa (Kasserer)  

Michael (Suppleant) 

5 aktive medlemmer  

 

Generalforsamling torsdag d. 11. april 2013 kl. 19.00  i Lokalet i stuen i 

Vesterby selskabsbygning. 

 Dirigent 
V/Karim  

 

 Referent 
V/Tine 
 

 Bestyrelsens Beretning 
Karim fortalte om året som er gået.  
At vi har kørt uden Formand i Bestyrelsen stort set hele året, da Rasmus 
udeblev fra flere møder end han mødte op til, samt han ikke varetog de 
opgaver han comittede sig til og blev derfor suspenderet. Vi har kæmpet for 
at få nøgler tilbage fra klubben og kæmper stadig, ved adskillige breve, samt 
personligt at møde op på hans adresse. Vi har derved måtte løbe lidt stærkere, 
da vi kun har været 4 bestyrelsesmedlemmer som har delt opgaverne. 
 
Vi har haft 9 bestyrelsesmøder det vil sige mere end et 1 møde pr. måned, da 
vi ikke havde møder i ferieperioden juni - august & december. 
 
På grund af lidt for stort kaos i klubbens regnskab valgte vi at tage kursus i 
dette. Rikke & Karim fik derefter ryddet op i medlemskartotek som har kørt 
forkert igennem mange bestyrelser. Medlemmer som afviser PBS og skylder 
for mere end 2 mdr. er blevet spærret. Det vil være linjen fremadrettet! 
 
Vi betaler nu HB regnskab for at opkræve medlemskontingent hver måned via 
Nets samt at køre vores rengskab.  
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Vi havde møde med MedicSport, hvor vi valgte at købe lidt udstyr: Bænkpress, 
Motionscykel, 2 tunge vægte, clips & en ny bænk.  
 
Det har kostet. 70.000,- kr. selvom MedicSport har taget vores gamle udstyr 
retur og modregnet dette. 
 
Rikke som står for Klubassistenterne har lavet ny vagtplan. Der vil 
fremadrettet kun være en vagt pr. måned pr. klubassistent. Dvs. at det vil 
være muligt at blive indmeldt/udmeldt hver 14 dag. 
 
Defekt PC er blevet udskiftet af HB Regnskab, samtidig gik Adgangssystem ned 
og der blev arbejdet intens med DK låse, Secon & Winkas for at få system op 
at køre. Det betød at vi måtte opkræve ½ kontingent i december måned, som 
kompensation for alle de gange medlemmerne ikke kunne komme ind og 
træne. Det var en rigtig hård periode for både medlemmer og bestyrelse.  
Det har heldigvis kørt upåklageligt siden. 
 
PS Rengøring blev opsagt, pga. mis vedligeholdelse af kontrakt og manglende 
el. ingen rengøring. Tine har ansat ny billigere og bedre rengøring. Der er 
indkøbt en stige, så rengøring kan støve af i højderne, samt vi kan udskifte 
pærer i loft lamperne. Husk i den forbindelse at der iht. opsatte sedler er fast 
rengøring hver søndag fra kl. 16.30 – 18.30 og der IKKE kan trænes i dette 
tidsrum. Karim nævnte også at vi kæmper en kamp med påtale og skriftlige 
sedler om at udendørs sko ikke er tilladt, da det slider på maskinerne og 
rengøringen klager.  
 
Vi havde møde med Afdelingsbestyrelsen, så vi kunne forny vores lejeaftale 
med DAB for de næste 2 år. Den er modtaget og underskrevet. 
 
Gulv er blevet repareret. Karim opfordrer igen til at der ikke smides 
vægtstænger i gulvet, da gulvet ikke er forstærket. 
 
Sæder og armlæn er under renovation, Rikke har kontakten til dem som skal 
udskifte de defekte dele.  
 
Medlemsfolder med ordensreglement for ny medlemmer er under 
udarbejdelse af Tine og Bestyrelse. 
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Løbebånd er flænset, vi er meget i tvivl om det er hærværk, vi tror ikke på 
slitage, i 2011 blev løbebånd gennemrenoveret for en halv bondegård. Vi vil 
undersøge om båndet kan repareres, da et nyt vil koste omkring 100.000,- kr. 
og tage et alt for stort indhug i klubbens beholdning. 
 

Bestyrelsens beretning blev godkendt 
 
 

 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 
V/Tine 
 
Rengskab som er lavet af HB Regnskab blev sendt rundt. 
Der blev oplyst at klubbens bank beholdning pt. var 164.000,- kr. 
og der er blevet afskrevet 102.000,- kr. i medlemskontingent, som var fiktive 
igennem mange Bestyrelser. Dette skulle nu være i balance efter oprydning i 
medlemskartotek. Vi har pt. 130 betalende medlemmer og det vil sige en 
indtægt på ca. 13.000,- kr. hvis ingen medlemmer afviser betalingsservice. 
Der er gennemsnitlig udgifter for 11.000,- kr. Husleje (som lige er forhøjet), 
Rengøring. Forsikring, Regnskab, MediSport og anden vedligeholdelse. Dvs. et 
overskud på gennemsnitlig 2000,- kr. pr. måned. 
 

Regnskab blev godkendt 

 Ændring af kontingent 
V/Karim 
 
Klubben har kørt med uændret kontingent siden klubbens start i 1995,  
altså i 21 år. Da udgifter stiger og vi har færre betalende medlemmer havde 
Bestyrelsen sat dette på dagsorden. Vi ønsker at have penge til at udskifte 
defekt udstyr (noget er godt op i årene), samt at vi på længere sigt kan 
investere i efterspurgt udstyr. Kontingent vil blive sat op med 20,- kr. som 
Karim så pænt omtalte det en flad tyver hver måned til en cola på tanken, bør 
alle kunne betale. 
 
Der vil blive varslet før forhøjelse træder i kraft.  
 
9 stemte for og 1 imod 

Forslag blev godkendt 
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 Ordensreglement & Brug af maskiner 
V/Karim 
 
Karim oplyste at vi alle kæmper en kamp for at få medlemmer til at overholde 
regler. Det blev aftalt at, i stedet for at gå rundt og lege politi og blive 
udskældt af medlemmerne. Skriver vi tidspunkt & medlemsnummer ned, når 
medlemmer ikke overholder ordensregler. Dette kan skrives i 
medlemskartotek, eller der kan lægges sedler til Bestyrelsen. 
 
 

 Valg af Bestyrelsesmedlemmer & Suppleanter 
V/Karim 
 
Yrsa gik af som kasserer og Kim som suppleant. De har begge været Guld værd 
at have i Bestyrelsen. Vi ønsker alt held og lykke i fremtiden. Da Banken ikke 
er overdraget til Tine endnu, vil Yrsa fortsat hjælpe til dette er i orden. 
 
Bernd Pfaffe blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem 
Nicolaj Jensen blev valgt som suppleant 
 
Robin Leithoff Plesner blev samtidig valgt som ny klubassistent. 
 
Der blev klappet og ønsket Tillykke til alle  
 
 

 Eventuelt 
 
Der blev ytret ønske om forstærkning af gulv el. måtte til ”Dødsløft” 
samt ”Squat stativ”. Bestyrelsen kigger nærmere på dette, på næste 
Bestyrelsesmøde. 
 
Der blev samtidig slået fast at Hunde, samt børn under 15 år ikke er tilladt at 
medbringe, heller ikke selvom de siger de har aftale med Bestyrelsen. Det er 
ikke korrekt, da det strider i mod vores reglement! 
 


