Referat af Sunds Forenings Fitness Ordinær Generalforsamling
Torsdag d. 24. marts 2022
Generalforsamlingen begyndte med spisning.
Valg af dirigent.
Ole Mogensen blev valgt.
1: Valg af stemmetæller.
Stemmetæller findes, hvis det er nødvendigt.
2: Bestyrelsens beretning v/formanden.
Susannes beretning vedhæftes.
Susannes beretning blev godkendt.
3: Aflæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.
Henrik fremlagde regnskabet og kommende budget.
Følgende kommentar fra salen.
-

Der blev spurgt til hvem der skal betale for udvidelsen af centret, det bliver betalt af hallen
hvorefter vores husleje vil stige lidt.

-

Der blev spurgt til hvem der skal overtage Ruths opgave med at kontakte sponsorer,
bestyrelsen arbejder på at finde en afløser.

-

Der blev spurgt om der kunne indkøbes en briks som de ældre kan lave øvelser på, da de ikke
så godt kan komme helt ned på gulvet.

-

Forespørgsels på om kontingentet kunne nedsættes, bestyrelsen afviste da kontingentet
stadig er den billigste i byen, og med tidens prisstigninger bliver det dyre at holde centret
kørende.

-

Stor ros til de nyindkøbte spinningscykler.

-

Regnskabet godkendt.
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4: Indkomne forslag.
Ingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
i.
Susanne – modtager genvalg
ii.
Pia – modtager genvalg
iii.
Marlene – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen har følgende forslag til kandidat:
Carsten Lund – hvilket blev godkendt
Susanne og Pia blev genvalgt
b. Valg af suppleant.
i.
Kirsten modtager genvalg
Kirsten blev genvalgt.
6: Valg af revisor og revisorsuppleant.
a. Valg af revisor
i.
Sheila Vestergaard – modtager ikke genvalg
ii.
Carsten Lund – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen har følgende forslag kandidater
Merete Højmark – hvilket blev godkendt
Helle Reinevald – hvilket blev godkendt
Merete og Helle blev valgt.
b. Valg af revisorsuppleant
i.
Søren Lyngholm – modtager genvalg
Søren blev valgt.
7: EVT.
Bestyrelsen takkede Marlene, Ruth og Sheila for deres store bidrag til foreningen.
-

Der blev vist en graf over medlemmer opdelt på køn og aldre.

-

Der blev spurgt om en stolelift til de ældre så de kan komme ovenpå, bestyrelsen undersøger
det er muligt og pris.

-
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-

Mulighed for ændring af musikken så man kan tilgodese de ældre om formiddagen og de unge
om eftermiddagen/aften, bestyrelsen er i dialog med dem der udbyder musikken.

-

Der blev gjort opmærksom på at rengøringen er ikke tilfredsstillende i centret, bestyrelsen er
opmærksomme på problemet og undersøger forskellige muligheder. Der blev spurgt om en
robotstøvsuger kunne afhjælpe, det mener bestyrelsen ikke da den ikke så godt kan komme
rundt for maskinerne.

-

Vi er alle ansvarlige medlemmer som instruktør for at holde vores center rent og pænt, der
blev spurgt om instruktørerne måske også kunne give en hånd med når de har deres timer –
hvis muligt

-

Carsten laver et eftersyn på de nye cykler – afspritningen er hård ved dem

-

Et ønske om at papiret til aftørring bliver af en bedre kvalitet, da det der er der nu fnuller
meget, bestyrelsen bestiller en bedre kvalitet.

-

Vi skal være bedre til at opfylde spritflasker og der skal være flere af dem, måske noget som
instruktørerne også kan være behjælpelig med når de er i centret.

-

Der er nogle gange en del pantflasker der bliver stillet rundt omkring i centret, et ønske om en
pantkasse, bestyrelsen sørger for at der kommer en derned.

-

Der blev spurgt om medlemmerne skulle gå sammen om en jubilæumsgave til den kommende
10-års jubilæum.

-

Bestyrelsen præsenteret det nye Sunds Forenings Fitness logo, bestyrelsen vil lave nogle
hoddies som kan sælges til en spotpris, det er ikke mening at der skal tjenes på dem, men
mere at navnet kommer ud.

-

Formanden takkede for fremmødet og for opbakningen til Sunds Forenings Fitness,
og tak til Ole som ordstyrer.
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