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Referat af generalforsamlingen d. 09.04.2018. 

Til stede: Dan Fog Enevoldsen, Else Thousig, Erik Hein, Greta Jimenez, Lisbeth Hartmann, Mette Greve 
  

 

1. Valg af dirigent  

Formanden dirigerer. 

2. Formanden aflægger beretning   

Siden sidst:  
Der er kommet kettlebells i gymnastikrummet.  
Else fortæller, at medlemstallet stadig ligger stabilt. Når nogle melder sig ud, er der som 
regel nogle, der melder sig ind og vise versa.  
De tidligere hold, yoga og gymnastik, som blev nedlagt, er stadig savnet af nogle af 
medlemmerne. Det store problem ser ud til at være, hvordan vi kan sikre faste 
tilmeldinger til et hold, så lønnen kan dækkes for et rimeligt beløb pr mand. Der skal med 
andre ord en garanti til for at etablere et hold, så betalingen er hjemme, og hvis et 
medlem af motionsklubben kan etablere dette, er det fint. Motionsklubbens bestyrelse 
kan ikke varetage denne opgave. 
Erik påtaler, at der stadig er mange på det gymnastikhold, der kører på initiativ af et par 
ansatte, som ikke hører til her og derfor heller ikke betaler.  
 
Den årlige service af maskinerne er blevet foretaget. 
 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab  
Regnskabet var vedhæftet indkaldelsen. 
Dan fremlægger og gennemgår regnskabet og fortæller, at problemet med ikke betalende 
brugere, nu er løst med de nye låsesystem. Det er lykkedes qua det nye låsesystem at få 
udraderet de gamle kort, så folk fra gammel tid ikke kan komme ind mere, med mindre 
andre lukker dem ind. Det har betydet, at de tidligere ’gratis’ personer, nu kommer til at 
betale for medlemskabet som Fx pensionister. Den største udgift i år har været til indkøb 
af kettle bels og sandsæk samt flytning af og vedligehold/abonnement på vandbeholder. 
Revisoren tilføjer, at det er et forbilledligt ordentligt regnskab.  
Dan forklarer, at vi fortsat har et flot overskud. Det er også vigtigt, for vi har brug for 
dette overskud til vedligeholdelse af maskinparken, som er fra slutningen af 2005. 
 

4. Valg af Formand 

Else genopstiller og bliver valgt.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Pia Cort er på valg og genopstiller ikke.  

Erik Hein, Mette Greve, Greta Jimenez vælges til bestyrelsen  
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6. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Lisbeth Hartmann genopstiller og bliver valgt.  

7. Valg af suppleanter 

Ingen valgt.  

8. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet på 40 kr. pr. måned fastholdes. 

9. Forslag til ændring af punkt i vedtægtens § 6 (Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år senest medio marts måned.) forslag til ændring i hh til punkt 9: omformulering til: 
’Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår inden 1. maj.’ 
Forslaget vedtages. 

10. Eventuelt  
 
Erik er indtrådt i bestyrelsen for være med til at ideudvikle. Han foreslår bl.a., at vi udvider 
maskinparken og bruger gymnastiksalen til nogle af maskinerne. 
Mette foreslår, at vi holder et møde og går ned og rydder op i gymnastiklokalet. 

Det aftales, at formanden indkalder til dette møde, når vi er forbi lønforhandlingerne.  

Erik foreslår, at vi lige tjekker, om der trænger til at blive malet i lokalerne og eventuelt 

gør det selv. Erik synes også, vi skal kikke på, om belysningen kan blive bedre i 

maskinrummet. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Bestyrelsesformand: Else Thousig, ett@edu.au.dk 

Kasserer: Dan Fog Enevoldsen, daf@edu.au.dk 

Bestyrelsesmedlem: Erik Hein, ermo@au.dk  

Bestyrelsesmedlem: Greta Jiminez, greta.jiminez@edu.au.dk  

Bestyrelsesmedlem: Mette Greve, meg@edu.au.dk  

Revisor: Lisbeth Hartmann, lhartmann@au.dk 
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