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Formanden beretning 

 

2018 har været et år, som primært har stået i den daglig drifts tegn.  

Ved første møde efter sidste års Generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig. Erik blev ny 

næstformand. Ole blev ansvarlig for hold instruktørerne og Leon for Fitness instruktørerne. 

Udenfor selve bestyrelsen er Freddy blevet maskine og lokale ansvarlig. 

Inden sommeren afsluttede vi forløbet med en DGI konsulent omkring bestyrelsesarbejdet og dets 

udfordringer.  

Ellers har vi arbejdet med vores Årshjul, hvor alle opgaver i bestyrelsen er nedskrevet og ansvarlige 

udnævnt. 

Vi har talt en del om vores venteliste, men har desværre ikke en løsning før en udvidelse bliver muligt. 

Allerede nu er vi en del flere medlemmer end lokalet oprindeligt er beregnet til. Og selv om der til tider kan 

se tomt (hvilket der nødvendigvis ikke er, da det kan være svært at se udefra, hvor mange der egentlig 

træner), så er der andre tider, hvor der er pænt fyldt op. 

Vi har arbejdet med den nye persondatalov og fået fastlagt retningslinjer for denne. Vores privatslivspolitik 

kan findes på vores hjemmeside. 

Musikken har der gennem året stadig været lidt knas med, men det synes at være løst nu efter indkøb af en 

booster til systemet.  

Gennem året har vi løbende eftersyn og vedligehold af vores maskiner, så de kan holde så længe som 

muligt.  

Der er blevet indkøbt lidt småting som nye elastikker og 2 x 28 kg  håndvægte. Desuden har vi investeret i 

en vandkøler, så man altid kan få koldt drikkevand. 

Desuden har vi fået åbnet for bade- og omklædningsfaciliteter fra 07.00 – 23.00. 

Igen har året budt på udfordringer med nogle (få) medlemmer, som ikke skifter sko, når de trænede. Vu i 

håber, at dette nu er nogenlunde løst.  

Vi har også til tider haft lidt udfordringer med leje af Hallen men det synes at være på plads nu. 

Medlemmer: 

Vi har nu 336 medlemmer og 99 på ventelisten, som nu er lukket. Som hvert år skal medlemsskabet fornyes 

01 april og 1. oktober. Der er altid nogle, som melder sig ud. Så midt i april forventer vi at kunne tilbyde 

plads til nogle af de mange på ventelisten.  



 

Instruktører: 

Der har i det seneste år været lidt frafald blandt instruktørerne. Pt. har vi 5 uddannede fitness instruktører. 

2 nye skal på uddannelse april. 

Tania er stoppet som instruktøransvarlige. Heldigvis har vi stadig Randi som bindeled mellem 

instruktørerne og bestyrelsen. 

Der blev i efteråret afholdt et arrangement for bestyrelse og instruktører, hvor vi spillede floorball i Hallen 

med efterfølgende frokost. 

Til cirkeltræning har vi heldigvis stadig Birthe og Eivind, Lone og Marianne. Samt afløserne 2 x Anne. 

Fra bestyrelsen skal der også i år lyde en stor tak til alle instruktører – til fitness træning såvel som 

cirkeltræning.  

Bestyrelsen: 

Vi var i efteråret værter for et netværksmøde med andre lokale fitness foreninger. Her er der udvekslet 

erfaring og diskuteret løsninger på forskellige problematikker, som mange foreninger arbejder med. F.eks. 

fastholdelse og rekruttering af nye instruktører. 

Genvalg 

Der er i år 3 medlemmer af bestyrelsen på genvalg. 

 Kasserer: Susanne Kjærgaard, næstformand: Erik Bøgen, bestyrelsesmedlem: Ole Nielsen  

 Alle modtager genvalg.  

  Desuden er suppleant Henrik Nissen-Petersen på valg. Han modtager også genvalg 

Holdtræning: 

Rigtig mange benytter stadig vores holdtræning, hvor vi pt. har hold mandag morgen og sen eftermiddag, 

onsdag morgen og sen eftermiddag samt fredag morgen.  

Fremtiden: 

I mellemgangen vil vi gerne have aflåselige skabe til overtøj mm. Desuden håber vi på at kunne få tilskud fra 

kommunen til nye lamper med LED pærer. 

Vi arbejder stadig på en udbygning, som desværre ser ud til at have noget lange udsigter. Med næste 100 

på venteliste det meste af tiden og ønsker om yderligere holdtræning har vi et stort behov for denne 

udvidelse. Men trods en sund økonomi er der stadig et langt stykke vej til at kunne finansiere denne – hvis 

vi ellers får kommunens tilladelse, da de ejer lokalerne. Vi er stadig ikke kommer med på budgettet fra 

Roskilde kommune. Men det er stadig det, som vi arbejder hen imod.  



Og igen i år – en opfordring. Hvis der er nogen i denne forsamling, om er gode til at søge midler eller har 

lyst til at prøve kræfter med det og blive gode til det, så kunne vi godt bruge en hånd til denne specifikke 

opgave. Så vi kan søge fonde og andre midler til en kommende udbygning.  

 

 

 

 

 

 


