Referat Generalforsamling Viby IF Fitness 19. marts 2018
1. Valg af dirigent
Dan Olsson blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og med en lovlig
dagsorden iflg. vedtægterne
2. Valg af stemmetællere
Blev udskudt til senere såfremt det skulle vise sig at blive nødvendigt
3. Formandens beretning
Formanden Hanne Bagge aflagde beretning der omhandlede følgende:
• Efter delvis nedrivning af det gamle køkken har vi fået plads til to nye cardiomaskiner. Desuden er der
blevet plads til et stativ med vægtstænger samt et par træningsbolde.
• Vi har været i lokal TV – med indslag fra både cirkeltræning og selve centret.
• Vi deltog i Natsjov i begyndelsen af marts i år. God succes med fin interesse
• Hjemmesiden er blevet opdateret
• Sonos musikanlæg er blevet installeret, desværre med udfald fra tid til anden som vi dog håber at få løst.
• Vi har p.t. 348 medlemmer med 99 på venteliste. Håber at få plads til rigtig mange efter 1. april.
• Vi har p.t. 8 instruktører, hvoraf 2 er på barsel. 2 af vore instruktører, Randi og Tania er instruktøransvarlige
og er dermed bindeled mellem instruktører og bestyrelse.
• Der har været et par arrangementer i årets løb for instruktører/bestyrelse i form at ”Fly High” i Ledreborg og
aktiv træning i Gadstrup for herved at søge inspiration til nye tiltag.
• Bestyrelsen har gennemført et kursus med en DGI-konsulent omkring optimering af bestyrelsesarbejdet.
• Vi har deltaget i et par netværksmøder med andre Fitness foreninger for at søge inspiration udefra
• Freddy Kjærgaard udtrådte af bestyrelsen i august, hvorefter vi fortsatte med 6 medlemmer
• Inger Borne og Erik Hagbarth modtager ikke genvalg til bestyrelsen og blev af Hanne takket for deres store
indsats gennem årene.
• Vores kontrakt på Fitness lokalet er blevet forlænget.
• Vores badeforhold er stadig ikke tilfredsstillende, men hovedforeningen arbejder på generelle forbedringer
• Vi har et stort ønske om udvidelse, men selv med en sund økonomi er der nok desværre endnu et stykke vej,
da der ikke er udsigt til at komme på budgettet i Roskilde kommune. Såfremt nogen i forsamlingen eller
blandt medlemmerne har lyst at prøve kræfter med at søge midler, evt. fra fonde vil vi meget gerne støtte
vedkommende i dette.
4. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
5. Fastsættelse af budget herunder kontingentsatser og indmeldelsesgebyr
Uændret kontingent kr. 600,- halvårligt, samt uændret indmeldelsesgebyr kr. 200,- som foreslået i budgettet
blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag om at afdrage den resterende del af lånet kr. 150.000,- blev vedtaget.
Budgettet i sin helhed blev herefter vedtaget

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen
7. Valg af medlemmer til bestyrelse
•
•
•

Formanden Hanne Bagge blev genvalgt
Nyvalgt til bestyrelsen blev Leon Vølund
Nyvalgt som suppleant til bestyrelsen blev Henrik Nissen-Petersen

Udtrådt af bestyrelsen er Inger Borne, Erik Hagbarth (samt Freddy Kjærgaard tidligere på året)
I forbindelse med valget blev der spurgt hvorfor der kun skulle vælges 1 nyt medlem, når der var 3 der
forlod bestyrelsen? Svaret på det er at bestyrelsen skal bestå af minimum 5 medlemmer og bestyrelsen
mener sig i stand til at klare bestyrelsesopgaverne med denne besætning.
8. Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab
Til repræsentantskabet er formanden Hanne Bagge født medlem. I indkaldelsen til generalforsamlingen
fremgik det at Erik Hagbarth ikke modtog genvalg. Efterfølgende har han heldigvis ændret holdning og blev
derfor genvalgt. Desuden blev Lykke Birthe Nielsen genvalgt medens Connie Schou Nielsen ikke ønskede
genvalg. Da Fitnessafdelingens store medlemstal berettiger os til 5 medlemmer, blev der efterlyst emner,
men da ingen ønskede at stille op, må vi derfor ”nøjes” med de 3 nævnte.
9. Valg af suppleanter til Viby Idrætsforenings repræsentantskabet
Nyvalgt som suppleant blev Henrik Nissen-Petersen
10. Eventuelt
•
•
•
•
•

Et spørgsmål fra forsamlingen om det var muligt at differentiere i ventelisten således at en evt.
ægtefælle til et eksisterende medlem kan få fortrinsret blev noteret og vil blive vendt på et
kommende bestyrelsesmøde.
Er det muligt at lukke flere ind fra venteliste blev der spurgt? Vi har p.t. 348 medlemmer med 99 på
venteliste. Der er erfaring for, at der ved forårsbetalingen er en del medlemmer der melder sig ud, vi
afventer derfor og vurderer herefter antallet der kan lukkes ind.
Varmen i hallen til morgencirkeltræningen er ofte skruet alt for højt op, kan det ændres? Skal over
Roskilde Idrætscenter da det er dem der styrer dette. Vil blive påtalt.
Kan overskud fra Fitness anvendes af andre afdelinger under VIF? Nej, kun hvis Fitness af en eller
anden årsag lukker. De midler der måtte være, vil herefter blive fordelt af hovedforeningen.
Dan Olsson påpegede det fornuftige i at lave en hensættelsespost i regnskabet. Dette har efter hans
erfaring stor betydning når der skal søges midler idet en hensættelsespost viser initiativ til udvidelser
i modsætning til en stor kassebeholdning.

Herefter lukkede Dan Olsson generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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