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Den ordinære generalforsamling for Motionsklubben tirsdag d. 1. september 2020 kl.12.00 i lokale D118.  

 

Deltagere: Dan Fog Enevoldsen, Dirk Michel-Schertges, Else Thousig, Erik Hein Møller, Iben Nørgaard, Jonas 

Møller Pedersen, Lars Dahl Pedersen, Lisbeth Hartmann, Lise Skjøt Møller 

Dagsorden indeholder følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskab medsendt denne dagsorden. 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Valg af revisorsuppleant 

6. Valg af formand 

Formanden, Else Thousig, er på valg og genopstiller. 

7. Valg af suppleanter 

8. Status på fornyelser i motionslokalet. 

9. Eventuelt 

 

Ad)1 

Dan vælges til dirigent. 

 

Ad)2 

Formanden aflægger beretning. Siden sidst: De påbegyndte ændringer i motionslokalerne i løbet af sidste 

år blev færdige i løbet af 2019 med etablering af cross fit lokale i den gamle gymnastiksal, og maskinparken 

blev udvidet med den ønskede ben-maskine, curlbænk, Airbike og TRX-body slyngetræner.  

Lokalerne er nu næsten på plads. Vi mangler fortsat at få monteret tv i crossfit lokalet, og bestyrelsen vil 

undersøge mulighederne for udskiftning af stereoanlæggene.  

 

Ad)3 

Kasseren gennemgår regnskabet og fortæller, at ben-maskinen først bliver posteret på næste års regnskab.  
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Økonomien er god, og kun udgiften til den årlige service samt til vand er en større fast post. Det vil være 

ønskeligt at få etableret koldvandsanlæg i stedet, men dette vil være et større projekt. Vandbeholderen er 

populær og bliver brugt, så driften af denne fortsættes. 

Lars Dahl Pedersen spørger til om og hvordan, vi er forsikret, og hvad forsikringen dækker. Iben fortæller 

om arbejdsgiverforsikring og de problemstillinger, der har været, i forhold til gennemskuelighed.  

Forsikringen dækker f.eks., hvis nogen slæber rundt på maskiner og får en rygskade. Vi er medlem af Gym 

Danmark og er også forsikrede derigennem. 

 

Ad)4 

Vi taler om konsekvenser ved evt. at ændre kontingentet og bliver enige om at lade det blive på 40 kr./md. 

 

Ad)5 

Lars Dahl Pedersen melder sig som revisorsuppleant og bliver valgt. 

 

Ad)6 

Else Thousig genopstiller som formand og bliver valgt. 

 

Ad)7 

Jonas Møller Pedersen og Lise Skjøt Møller stiller op som suppleanter og bliver valgt begge to.  

 

Ad)8 

Vi vil undersøge, om vi kan flytte 2 ribber og få opsat et tv i stedet i crossfit lokalet. Tv’et tages fra det andet 

lokale.  

Jonas og Dirk foreslår en ny boksesandsæk, og det aftales, at bestyrelsen bestiller en ny. 

Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at udskifte musikanlæg i begge lokaler og for indkøb af 

Cromecast til TV. 

FysErhvervs tilstedeværelse i lokalet drøftes idet de optager plads, som ville kunne inddrages til 

motionsrummet. Der er dog ikke mange ledige lokaler på DPU, hvorfor det formentlig er umuligt at 

omplacere FysErhverv. 
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Ad)9 

Der spørges til om studentermedhjælpere tilknyttet et projekt kan være medlem af Motionsklubben. Det 

bekræftes at alle med arbejdsmæssig tilknytning til campus kan være medlem af klubben. 

Der spørges ligeledes til brug af garderobeskabene i omklædningsrummene. Disse tilhører bygningsservice, 

og kun ansatte i bygningsservice har krav på få stillet et skab til rådighed. Skulle et garderobeskab være 

ledigt, kan medlemmer af motionsklubben benytte det, og der opfordres til, at man så sætter navneskilt på 

skabet. 

 

Oversigt pr. d.d. over Motionsklubbens bestyrelse 

 Bestyrelsesformand: Else Thousig, ett@edu.au.dk 
 Kasserer: Dan Fog Enevoldsen, daf@edu.au.dk 
 Bestyrelsesmedlem: Erik Hein, ermo@au.dk  
 Suppleant: Greta Jiminez, greta.jiminez@edu.au.dk  
 Suppleant: Jonas Møller Pedersen,  jmp@edu.au.dk 
 Suppleant: Lise Skjøt Møller, lism@au.dk  
 Revisor: Lisbeth Hartmann, lhartmann@au.dk 
 Revisorsuppleant: Lars Dahl Pedersen, ldp@edu.au.dk   
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