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Den ordinære generalforsamling for Motionsklubben onsdag d.11. april 2019 kl.12.00 i lokale D217.  

 

Deltagere: Erik Hein Møller, Lise Skjøt Møller, Ida Winther, Hanne Knudsen, Jeanette Magne, Jonas Møller 

Pedersen, Eva Gulløv, Iben Nørgaard, Anette Eriksen, Else Thousig 

Dagsordenen indeholdt følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskab medsendes denne indkaldelse. 

4. Valg af kasserer 

Kasseren Dan Fog Enevoldsen er på valg og genopstiller. 

5. Valg af revisorsuppleant  

6. Fastlæggelse af kontingent 

7. Eventuelt 

Ad)1 

Formanden byder velkommen og Anette bliver valgt som dirigent. 

 

Ad)2 

Formanden aflægger beretning: Der er blevet foretaget service på maskinerne og efter ønske fra flere 

medlemmer, er vi i gang med at udvide maskinparken. Derfor har vi flyttet cardio-maskinerne ind i 

ribbelokalet. Der er ikke planer om at placere flere maskiner i dette lokale. I kølvandet på disse oplysninger, 

opstår en diskussion, som bliver refereret under eventuelt.  

På forespørgsel blandt motionsklubbens medlemmer er der indkommet flere forslag til udstyr, bl.a. er der 

ønsker om TRX body slyngetræner, ben- og mavemaskine.  

 

Ad) 3 

Regnskabet godkendes. 

 

Ad) 4 

Dan bliver genvalgt in absentia.  
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Ad) 5 

Anette Eriksen stiller op og bliver valgt. 

 

Ad) 6 

Kontingentet fastholdes. 

 

Ad) 7 

Jeanette nævner TRX snorene og foreslår, at de skal hænge ved ribberne, hvor de anvendes bedst, og hun 

tilføjer, at de ikke tager plads fra rummet som sådan, idét de hænger i loftet og kan nedtages efter behov.  

Eva taler om gymnastikholdet og spørger til, hvor meget mere plads, der bliver taget til maskiner, da 

gymnastikholdet jo gerne vil bruge lokalet fortsat. Erik påpeger at de, der ikke har tilhørsforhold eller er 

medlemmer af motionsklubben, ikke har ret til prioriteringer og i øvrigt ikke må benytte rummet. 

Der pågår en diskussion om rettigheder til brugen af motionsrummene. Der tales om et hold, som har brugt 

lokalerne gennem nogle år. Mange på holdet er ikke medlemmer af motionsklubben og har ikke 

tilhørsforhold til DPU, hvorfor de ikke kan deltage i aktiviteter her. Det påhviler holdets tovholder at 

viderebringe budskabet til de pågældende. Holdet kan forsætte sæsonen ud (frem til sommerferien 2019) 

efter aftale med motionsklubbens bestyrelse. 

Det bliver aftalt, at hvis man vil arrangere fællestræning, kan man foretage en rundspørge, og hvis der er 

stemning for det, kan man oprette et hold, men kun med folk, der har tilknytning til DPU og 

motionsklubben. Det skal meddeles motionsklubbens bestyrelse, hvornår man påtænker en evt. 

holdtræning skal foregå, så det kan synliggøres for motionsklubbens medlemmer, i forhold til at kunne 

planlægge sin træning med de redskaber, der befinder sig i ribbelokalet. Alle motionsklubbens medlemmer 

skal have tilbud om at kunne deltage.  

 

 

/ett 
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