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Referat fra Sunds Forenings Fitness Ordinær Generalforsamling 
Torsdag d. 22. marts 2018 

Generalforsamlingen begyndte med spisning. Ninnas buffet: Skinke, frikadeller, flødestuvede kartofler, salater 

og brød.  

1: Valg af dirigent 

 Ole Mogensen blev valgt 

2: Valg af stemmetællere 

 Stemmetællere findes, hvis det er nødvendigt 

3: Bestyrelsens beretning 

 Brians beretning vedhæftes 

 Brians beretning blev godkendt uden kommentarer 

4: Aflæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning 

 Karsten fremlagde regnskabet. Han kunne fortælle, at foreningen nu er gældfri. 

 Regnskabet blev godkendt. 

5: Indkomne forslag 

 Ingen 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

i. Brian – modtager ikke genvalg 

ii. Jeppe – modtager ikke genvalg 

iii. Marlene – modtager genvalg 

Bestyrelsen har forslag til kandidater 

Marlene blev genvalgt, Pia Nygaard og Susanne Laursen blev valgt 

b. Valg af suppleant 

i. Kirsten – modtager genvalg 

Kirsten blev genvalgt 

7: Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. Valg af revisor 

i. Bodil Bjørn – modtager genvalg 

Bodil blev genvalgt 

b. Valg af revisorsuppleant 

i. Connie Nielsen – var ikke til stede 

Brian blev valgt 
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8: Evt 

 Karsten takkede Jeppe for samarbejdet i bestyrelsen. En speciel tak for at bringe nye vinkler 

 på bestyrelsens arbejde. Dejligt, at unge mennesker vil deltage i bestyrelsesarbejdet. 

Karsten takkede Brian for det kæmpe arbejde og engagement, som Brian har lagt i   foreningen. 

Brian har været med fra starten, og det kan blive svært, at udfylde pladsen efter ham. Brian har 

dog lovet at hjælpe i starten. 

Ruth rettede en varm tak til Brian for samarbejdet i bestyrelsen. 

Brian takkede for de pæne ord. En svær beslutning, at sige farvel til bestyrelsesposten, men 

familien kalder. Brian kom med en opfordring til at få lavet underudvalg, så bestyrelsen aflastes. 

Ligeledes en opfordring til at få unge i bestyrelsen. Brian fortsætter i netværksgruppe under DGI 

fitness 

 

Der kom et ønske fra salen om at oprette klippekort. Bestyrelsen vil se, om det kan lade sig 

gøre. 

Der kom en opfordring fra salen til, at der fremadrettet også sættes fokus på aktiviteter for 

unge og at få unge til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsen blev spurgt om visioner for det næste år. Bestyrelsen vil først og fremmest finde 

sine ben i den nye bestyrelse. Bestyrelsen vil arbejde med at gøre arbejdet enklere og sjovere. 

Ref.: Inge Precht 
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Beretning 2017 
Sidste år fortalte vi om planerne med TRX, dette har vi fået startet op, og der er tre hold ugentligt. Vi har to 

faste instruktører på dette, men vi har en mere der har uddannelsen hvis det bliver nødvendigt. 

Vi har taget initiativ til øget samarbejde med de øvrige foreninger i området, således har vi nu fortsat 

samarbejde med Sunds Cykelmotion, og udvidet tilbuddet, vi har lavet en aftale med Sunds Seahawks i forhold 

til deres U19 landsholdsspillere (syv gange fælles træning), og vi har startet en dialog med Sunds Gymnastik 

Forening. Det er stadig i det små, men vi håber at kunne samle foreningerne noget mere. 

Indoor Cycling er der også sket lidt ændringer. 

Christina er kommet ind, men er desværre blevet nødt til at stoppe pga. en skade. Stefan, Carsten og Amalie er 

kommet til, og skal stille og roligt finde ind i rytmen. De øvrige knokler fortsat på. 

På Fitness siden har vi fået Daniel, Jannie, Karin og Martin ind, og Inge er kommet tilbage efter en lang sej 

kamp med systemet. Sidst men ikke mindst har vi Mathilde på vej ind. 

Annemarie og Lone holder en pause, Camilla har valgt at stoppe. 

Christina og Karin har endnu engang startet kostvejledning op – i første omgang et hold for kvinder der vil tabe 

sig, mere målrettet end de tidligere gange, for at sikre at alle får noget ud af undervisningen. 

Serviceteamet har haft lidt udskiftning, Lise, Kurt, Anne og Claus er lige stoppet, mens Nicoline og Sofie er 

startet, og Bente, Mogens og Ulla er også kommet til. Vi mangler en enkelt, så hvis i kender en, så sig det 

endelig til Gunnar og Carsten. 

 

I centret er der også sket forskellige ting, vi har indkøbt nyt musiksystem, både til fitness delen, men også til 

holdtræning, dette betyder at der er opsat nogle 65” skærme, hvor der i fitness delen kører Music TV, med 

forskellig musik i løbet af dagen, og med øget lydstyrke om eftermiddagen og aftenen. På disse skærme vises 

også vores sponsorater. Dette er et tiltag for at gøre det mere moderne, og sikre musik i løbet af dagen, som 

tilpasses til hvilken brugersammensætning der oftest findes i centret på de givne tidspunkter. Således er det 

roligere musik, og rejse tv om formiddagen, almindelig radiomusik om morgenen og eftermiddagen, og noget 

yngre musik efter kl. 19 om aftenen. Vi havde lidt indkøringsbesvær, men det ser ud til at køre meget godt nu. 

I Indoor Cycling har vi fået mulighed for at køre med mere ny musik, samt systemet Intelligent Cycling, hvor 

der er grafisk visning på storskærmen – og forhåbentlig flere muligheder i fremtiden. 

En af de helt store nyheder i 2017 var trappe maskinen, og de der ikke har prøvet den endnu opfordres 

hermed til at prøve den, der er et væld af øvelser, og en interaktiv skærm, som kan bruges til forskellig 

underholdning samt træningsdata. Det er en god maskine, som giver god træning. 

 

På de sociale medier har vi oprettet en Facebook Gruppe: ”Sunds Forenings Fitness Gruppe”, hvor alle, både 

medlemmer, instruktører og bestyrelse kan poste hvad de vil, og vi håber i vil bruge den aktivt. 

 

Imellem jul og nytår var vi med til Sunds GFs træningsdag den 28. december, hvor man kunne prøve TRX og 

cirkeltræning, og vi havde arrangeret et tretimers event den 29. december med lidt socialt samvær 
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efterfølgende, traditionen tro var der også Indoor Cycling både juleaftensdag og nytårsaftensdag, 

juleaftensdag suppleret af TRX. 

 

Vi har i 2017 indført et weekend-/efterskoleabonnement, bl.a. for at imødekomme de mange unge mennesker 

der kun er hjemme i weekenden, dette blev startet op i efteråret, og en håndfuld unge mennesker har 

benyttet sig af det.  

Alt i alt har vi lidt over 300 medlemmer, vi ved der er plads til flere, men vi kan også se at mange af de 

medlemmer vi har er rigtig aktive i centret, det er vi glade for. 
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