Referat Generalforsamling Vesterby Motionsklub
16.03.2017

Mødt bestyrelsen: Peter, Lars, Bernd og Dennis
Mødt medlemmer: Ingen

1.Valg af dirigent og referent.
Referent/Dirigent: Peter
Generalforsamling er lovlig varslet og indkaldt.

2.Bestyrelsens beretning ved formanden.
2016 har endnu engang været et år præget af medlemsfremgang, hvilket er helt i trit med den
generelt fremherskende fitnesstrend i samfundet. Ved udgangen af 2016 kunne vi noteres os en
medlemsskare på ca. 200 medlemmer, hvilket alt i alt må betegnes som meget tilfredsstillende.
Vi har samtidig noteret os at den øgede interesse for vores lille klub også har affødt en bredere
mangfoldighed i vores medlemsskare, hvilket må være i alles interesse. Vi skal dog i denne fase
være ekstra opmærksomme på orden i klubben, samt være opmærksomme på at de unge
mennesker i klubben ikke lader sig lokke af nemme genveje til at opnå de ønskede resultater. Hvad
vores medlemmer foretager sig når de ikke er i klubben er vi naturligvis ikke herrer over, men vi
skal tilsikre os at vores ordensregler bliver overholdt når man opholder sig i klubben.
I 2016 fik vi atter lidt nye maskiner, herunder en ny cykel samt en Hack Squat. Specielt
sidstnævnte, som er fantastisk til bentræning, kræver dog omtanke da det er en plate-loaded
maskine, så modsat alle vores andre maskiner som er drevet af kabler, så kan man rent faktisk
komme galt afsted hvis man ikke går til maskinen med omtanke.
Vi har snart fået udskiftet alle de gamle maskiner, og mangler egentlig kun af få udskiftet vores
gamle leg-curl, og da vi genererer et lille overskud hver måned med vores nuværende antal
medlemmer, skulle denne udskiftning gerne kunne finde sted på den anden side af sommerferien.
Funktionel træning er helt ubetinget det nye sort, så vi undersøger mulighederne for at kunne
noget å dette område i den kommende tid. Vores plads er jo en smule trang, så det i sig selv
begrænser jo lidt hvor mange nye maskiner vi kan få ind fremadrettet. Skal vi have en ny ind, må vi
nødvendigvis tage afsked med en anden.
Vores samarbejde med både TAB og vicevært fungerer helt upåklageligt og vi får den opbakning
som vi kan forvente. Det gode samarbejde med TAB har foreløbig betydet at vi på forsøgsbasis har
fået tilladelse til at udvide vores åbningstider således at vi nu holder åbent fra 05:00 – 22:00 hver
dag. Efter sommerferien vil vi ansøge om muligheden for at udvide yderligere så vi kan holde
åbent til kl 23:00 hver dag, men mere om det senere.
Vi ser frem til endnu et godt år sammen i 2017,

3.Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
Kasseren gennemgik regnskabet, som blev godkendt

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
Bernd blev genvalgt på generalforsamlingen. Lars og Peter er ikke på valg i år.

6. Valg af suppleanter.
Dennis Nielsen blev genvalgt.

7. Valg af revisor.
Michael Frandsen blev genvalgt.

8. Indkommende forslag.
Ingen modtaget
9. Eventuelt.
Der var ønske om anden radio en Voice og bedre WIFI dækning. Bestyrelsen igangsætter
forbedring af begge dele så snart det er muligt.

Peter Bertelsen

Lars Suhr

Referent/Dirigent

Formand

