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Deltagere:  

Dan Fog Enevoldsen, Else Thousig, Erik Hein Møller, Hanne Ryge Nielsen, Iben Nørgaard, Lisbeth Hartmann 

Referat af den ordinære generalforsamling for Motionsklubben tirsdag d. 31. maj 2022 kl.12.00 – 

12:45 i lokale A302.  

Dagsorden indeholdt 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 formand  

Formand, Else Thousig, 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 indkom ingen forslag! 

 

Ad)1 

Dan vælges til dirigent 

Ad)2 

Formanden fortæller, at der er foretaget nye investeringer i form af et nyt løbebånd og en ny cykel, Dan 

præciserer, at cyklen er en spinning cykel. Der ud over har der været lavet service på maskinerne.  

Medlemstallet holder sig nogenlunde konstant på ca. 85 – når nogle melder sig ud, kommer andre til.  

Der bliver spurgt om, hvor mange der egentlig benytter motionsrummet. Erik fortæller, at det har vi ikke 

mulighed for at tjekke.   
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Ad)3  

Dan præsenterer regnskabet og forklarer tallene: vi har overført 134.712, 83 kr. fra tidligere regnskabsår og 

med overskud fra 2021 på 20.888,02, har vi nu overført 155.600,85 til 2022. I år investerer vi så i de nye 

maskiner. Revisor spørger til, hvad de nye maskiner koster. Dan fortæller, at de koster omkring 80.000. Dan 

spørger, om det reviderede regnskab kan godkendes. Hanne beder om at se regnskabet, som Dan loader op 

på storskærm. Regnskabet drøftes og godkendes. 

Ad)4  

Kontingentet drøftes i forhold til de udgifter, der er, og det besluttes at kontingentet fastholdes.  

Ad)5 

Erik bliver genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Ad)6 

Else bliver genvalgt som formand. 

Ad)7 

Hanne bliver valgt som suppleant. 

Ad)8 

Iben nævner, at vi på et tidspunkt talte om at få en instruktør til at vise og demonstrere maskinerne og div. 

øvelser som tilbud i klubben. Dan fortæller, at den nye fysioterapeut giver vejledning til maskinerne til de 

kolleger, som får massage. Else siger, at fysioterapeuten er blevet gjort bekendt med, at man selvfølgelig 

skal være medlem af motionsklubben for at få den vejledning og derefter benytte rummet. 

Der er ikke mere til eventuelt og generalforsamlingen rundes af. 

 

/ett 

 


