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Referat af generalforsamling i Sunds Forenings Fitness torsdag den 14. marts 2019 
 

1- Valg af dirigent – Ole Mogensen blev valgt. 
2- Valg af stemmetællere – Janet og Inge Precht meldte sig. 
3- Bestyrelsens beretning. Carsten . 

Rekruttering af frivillige er en af vores største opgaver. Vi er utrolige taknemlige for al den hjælp der 
ydes. Janet er vendt tilbage, Jens er stadigvæk uvis – vi håber han kommer tilbage, Christian er 
uddannet som indoor cycling instruktør, Aleksander Knudsen er blevet uddannet som fitness 
instruktør. Lone, Michael og Elisabeth har valgt at stoppe. 
I service team er der kommet nye folk til – Jonas, Marit, Tina & Rene. 
Aktiviteter i det forgangne år – Vi forsøger at blive bedre på de sociale medier både på facebook og 
instagram. I november havde vi en smoothies arrangement, i juni holdt vi åbent hus i forbindelse med 
Street Food arrangement. I maj fik vi en slags google view fra centret – så kan via hjemmesiden klikke 
på det link og ”gå” en tur rundt i centret via sin computer. Der er forsøgt med et unge arrangement, 
men det har desværre indtil videre været lidt op ad bakke fra DGI´s side med at finde instruktører til at 
hjælpe – Inge og Ole vil dog forsøge igen senere. Hold træningerne kører videre som de er. Der har 
med stor hjælp fra Karin været endnu et slankehold. 
Investering – der er investeret i ny musik mixer, koldt vands automat, nyt ekstra løbebånd, bænk, 
renoveret cirkeltræningsmaskine. 
Økonomi – det går godt. 1/8-18 blev års abonnement nedsat til kun 1500,- for at tiltrække flere 
medlemmer samt for at få nogle flyttet fra månedlige til helårsabonnementer. Missionen ser ud til at 
være lykkedes – vi har næsten 400 medlemmer (inkl. de frivillige) og det vil sige en fremgang på ca. 40 
personer. Alle vores investeringer er betalt og vi har ca. 500.000 kr. på kontoen. Der er genforhandlet 
ny lejeaftale med Multicenter Sunds og det har givet os en samlet årlig besparelse på 45.000 kr. om 
året. 

4- Aflæggelse af regnskab. Regnskabet blev godkendt – der er dog ønske om at der i fremtiden tilføjes en 
note så tilskud bliver mere synliggjort. 

5- Indkomne forslag. Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring.  
I de nuværende vedtægter står der i §4.1 følgende: 
§4. Medlemskab. §4.1. Enhver, som er gjort bekendt med foreningens formål og tilslutter sig dette og 

er fyldt 15 år, kan være medlem. 

Bestyrelsens forslag til ændring er: 

Enhver, som er gjort bekendt med foreningens formål og tilslutter sig dette og er fyldt 15 år eller i 

løbet af det indeværende kalenderår fylder 15 år, kan være medlem. 

Dette punkt blev vedtaget – dog under den forudsætning at det kan godkendes af DGI. 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Carsten og Gunnar ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen har                                                                                                                                                                                                                                           
derfor fundet andre forslag. Henrik Højmark og Majbritt Mortensen – de blev begge valgt ind. 
b. Kirsten blev genvalgt som suppleant. 

7.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 
       Sheila Vestergaard blev valgt og Carsten Lund blev suppleant. 
8.    Evt. Ruth gjorde opmærksom på, at vi skal huske at støtte vores sponsorer og samtidig                                                           
nævne at vi støtter dem fordi de støtter os – det vil lette hendes arbejde. 
Aftørring af maskiner – der blev nævnt at det nogle gange er et problem – specielt blandt de unge 
mennesker. 

http://www.sundsff.dk/


 

 

Sunds Forenings Fitness, Idrætsvej 2, 7451 Sunds  –  info@sundsff.dk  –  www.sundsff.dk 
CVR. Nummer: 34157294 – Konto i Handelsbanken: 7613 2011255 

Der var forespørgsel på endnu et kostvejlednings hold – bestyrelsen havde allerede været i gang med at 
planlægge dette og fortsætte arbejdet.  

 
 
Nedenstående bestyrelses medlemmer godkender ovenstående referat: 
 
Formand Carsten Lund:   __________________________ 
Næstformand Gunnar Skærlund:  __________________________ 
Marlene Smed:   __________________________ 
Pia Nygård:    __________________________ 
Susanne Laursen:   __________________________ 
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