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Referat af generalforsamlingen d. 30.3.2017. 

Til stede: Aino Lea Winther-Pedersen, Gry Louise Minor Jensen, Charlotte Richardt, Iben Nørgaard, 
Dan Fog Enevoldsen, Else Thousig, Erik Hein, 
  

 

1. Valg af dirigent  

Dan vælges som dirigent 

2. Formanden aflægger beretning   

Siden sidst: Referatet er, som aftalt på sidste generalforsamling, lagt på hjemmesiden, 
men vi har valgt ikke at oprettet et kommentarfelt, da det virkede uhensigtsmæssigt. Vi 
opfordrer i stedet til, at medlemmer kontakter bestyrelsen, hvis de har ideer.  
Der er kommet en sandsæk i gymnastikrummet, og vi har fået en ny (brugt) cykel.  
Else fortæller, at medlemstallet 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 savnet af nogle af 
medlemmerne. Grethe Krag Müller har kontakt til en nyuddannet instruktør, og vil 
undersøge muligheden for et hold.  
Det blev besluttet at få et rengøringsselskab til at foretage rengøring af maskinel og 
vægte samt pudset spejle.  
Næste årlige service af maskinerne bliver foretaget før sommerferien. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab  

Regnskab vedhæftet indkaldelsen. 

Dan fremlægger og gennemgår regnskabet og fortæller, at han har forsøgt at få et 

overblik over dem, der ikke betaler, men som stadig benytter motionsrummene. Tidligere 

har man kunnet se på indgangslåsen, hvem der kørte sit kort igennem. Denne mulighed er 

med det nye kort borte. Erik siger, at der kommer et nyt system, som Bygningsdrift 

kommer til at vedligeholde.  

Charlotte spørger hvordan vi har genereret overskuddet, og Dan forklarer, at vi fortsatte 

med at betale det gamle medlemskontingent et stykke tid, efter holdene blev nedlagt, 

inden kontingentet blev sat ned. Vi har også brug for dette overskud til vedligeholdelse af 

maskinparken, som er fra slutningen af 2005. 

4. Valg af kasserer  

Kasserer Dan Fogh Enevoldsen er på valg og genopstiller.  

Dan bliver genvalgt 
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5. Valg af suppleanter 

Iben er på valg 

Iben genopstiller og bliver genvalgt.  

Charlotte stiller op og bliver valgt. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Punktet udgår, da de var på valg i 2016.  

9. Eventuelt  
Der er stillet forslag om, at vi køber et free squat stativ, da squat i Smith maskinen 
angiveligt hæmmer den frie bevægelse. Det drøftes hvor og hvordan vi skal arrangere os 
pladsmæssigt, hvis vi køber et squat stativ. Der stilles forslag om at anvende 
gymnastikrummet til nogle maskiner, så vi får udnyttet rummene optimalt. Vi enes om, at 
det er afhængigt af, om gymnastiksalen stadig skal bruges til hold, men squat stativet er 
stadig under overvejelse. 
Der er stillet forslag om køb af 2 stk. DKTRI Plyo Box og et sæt kettlebells, og der er 
enighed om at købe disse.  
Vi drøfter muligheden for at hyre en instruktør/fysioterapeut til at tilrettelægge træning 
og vise maskinerne. Vi beslutter, at der skal skrives ud til klubben med en Doodle for at se, 
om det har interesse. 

 

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

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

Bestyrelsesmedlem: Pia Cort, cort@edu.au.dk 

Suppleant: Iben Nørgaard, ibno@edu.au.dk 

Suppleant: Charlotte Richard, chri@edu.au.dk 

Revisor: Lisbeth Hartmann, lhartmann@au.dk 

Revisorsuppleant: Gry Louise Minor Jensen, glmj@au.dk 
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