Generalforsamling 2019
Referat af afholdt generalforsamling til tirsdag d. 30 juni kl. 19.00
1. Peter Bertelsen blev valgt til dirigent og referent
2. Formandens beretning: (Af Lars)
Det forgangne år har været præget af en vis spirende optimisme, specielt den sidste del af året,
hvor vi fik en hel del nye indmeldelser, oven på et magert år, da Fitness Taastrup åbnede med deres
yders rimelige priser. Det ser nu ud til at udviklingen er vendt, specielt har det været dejligt at
konstatere at bredden er blevet større på vores medlems portefølje. En del flere kvinder, og modne
medlemmer har fundet vej til Vesterby Torv.
Året har også budt på en opfriskning af vores omklædnings faciliteter, samt et par nye maskiner til
vores ellers efterhånden ganske fine samling af udstyr. Indkøb af udstyr deler som næsten altid
vandene, og denne gang har ikke været en undtagelse, men som vi fra bestyrelsen altid har
argumenteret for ved indkøb af nyt udstyr, så handler vi ud fra, at vi ønsker at gøre flest muligt
tilfredse, vel vidende at der næsten altid derigennem vil være nogle som har en anden mening. Jeg
må selvfølgelig som altid her opfordre til at vores medlemmer deltager på årets generalforsamling,
og gerne stiller op til bestyrelses arbejde i en periode eller 2, for derigennem at kunne påvirke ting
som man evt. mener kunne gøres bedre for fællesskabet.
Slutteligt takker jeg af som formand for Vesterby Motionsklub, da jeg fraflytter Torstorp, og vil
gerne takke for en spændende tid med en masse udvikling af vores lille fine center. Der findes vist
ikke ret mange foreningscentre i Danmark som har en standard som VM, og det kan vi vist alle godt
være lidt stolte af….
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Regnskabet blev godkendt.
Budgettet og uændret kontingent på kr. 120, - blev godkendt.
Peter Bertelsen blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalg til Casper Jensen
Suppleant Bernd
Genvalg af revisor Michael Frandsen
Indkommende forslag - ingen modtaget
Eventuelt - Snak om mulighed for træning med unge under 15. Ikke mulig jfr. vores lejekontrakt og
vedtægter

