
Generelforsamling Motionsklubben                                     Mind your body 

 

Den ordinære generalforsamling for Motionsklubben tirsdag d. 9. juni 2021 kl.12.00 via Teams.  

Deltagere: Charlotte Richardt, Dan Fog Enevoldsen, Dirk Michel-Schertges, Else Thousig, Erik Hein Møller, 

Jonas Møller Pedersen, Kirsten Hyldgaard, Lisbeth Hartmann, Louise Weinreich Jakobsen 

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 bestyrelsesmedlemmer 
Erik Hein genopstiller. 
6. Valg af kasserer  
Kasserer, Dan Fog Enevoldsen, er på valg og genopstiller. 
7. Valg af suppleanter 
8 Eventuelt 
 

Forslag, som af medlemmer ønskes forelagt for den ordinære generalforsamling, skal foreligge skriftligt og være 

formanden i hænde senest ugedagen inden datoen for generalforsamlingen. 

Kun sådanne sager, som er optaget på dagsordenen, kan komme til behandling. 

Der er ikke kommet yderligere punkter ind til behandling på generalforsamlingen. 

 

Ad)1 

Dan Fog Enevoldsen vælges til dirigent. 

 

Ad)2 

Formanden aflægger beretning. Siden sidst: Vi har jo i sagens natur ikke haft særlig megen aktivitet, da vi 

blev sendt hjem igen under 2. corona-bølge. Men vi har investeret i et rigtigt squat stativ (fritstående) og en 

ekstra vægtstang til curl.  

 

Vi er ikke blevet færdige med at researche markedet for skærme til crossfit området, ligesom vi heller ikke 

har fundet erstatning for musikanlægget. I øvrigt er der et lille problem i forhold til musik, hvis man træner i 

arbejdstimerne, idet den høres meget tydeligt oppe på filosofigangen ovenover.  

Der har været foretaget servicetjek på maskinerne i efteråret.  

Kirsten, som blev medlem kort før corona, udtrykker sin glæde ved de muligheder, motionsklubben tilbyder 

og spørger til, om man kan flytte løbebånd og crossfit maskinen lidt længere fra hinanden, da man står 

meget tæt, hvis begge maskiner er i brug på samme tid. Erik lover at kikke på, om vi kan gøre noget uden at 

skulle flytte for meget rundt i lokalet. 

Der spørges også til indkøb af en ny boksesæk. Else lover, at vi får bestilt en snarest. 
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Ad)3 

Dan gennemgår regnskabet og fortæller om indkøb og de udgifter, som kommer fast, derunder drikkevands 

udgiften. Indtægterne er stabile, og så længe vi ikke køber meget nyt, er der overskud i regnskabet. Vi har 

dog stadig penge til indkøb. Dan spørger til om der er nogle, der ikke kan godkende regnskabet, og det er 

der ikke. 

Regnskabet godkendes hermed. 

 

Ad)4 

Fastlæggelse af kontingent: Dan mener godt, regnskabet kan løbe rundt (i henhold til forklaringen under 

pkt. 3) med det nuværende kontingent i på 40 kr./md, så vi enes om at det fastholdes indtil videre. 

 

Ad)5 

Erik Hein Møller genopstiller til bestyrelsen og bliver valgt. 

 

Ad)6 

Dan Fog Enevoldsen genopstiller som kasserer og bliver valgt. 

 

Ad)7 

Lars Dahl Pedersen har meddelt skriftligt, at han gerne genopstiller som revisorsuppleant og bliver valgt. 

Kirsten Hyldgaard vil gerne stille op som bestyrelsessuppleant, og bliver valgt. 

 

Ad)8 

Dirk spørger til, hvordan vi må bruge rummene nu under corona. Erik og Dan svarer, at vi gerne må komme 

der igen under forudsætning af, at vi oveholder gængse corona-regler. 

 

/ett 


