Referat Generalforsamling VIF Fitness 28. marts 2019

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
Da formanden Hanne Bagge desværre var fraværende på grund af sygdom, blev formandsberetningen
foretaget af næstformanden Erik Bøgen. Beretningen omfattede følgende.
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Det arbejde med en DGI-konsulent vi startede sidste år, er nu afsluttet med stor tilfredshed fra bestyrelsen.
Arbejdet har affødt et velfungerende årshjul som vi har stor glæde af.
Ventelisteproblematikken er desværre stadig et ømt punkt, da vi p.t. har ventelisten helt fyldt op (99 på
listen).
Den nye persondatalov har krævet en del arbejde som blev afsluttet indenfor tidsrammen. Findes på vores
hjemmeside.
Musikken kører efterhånden (næsten altid) stabilt efter anskaffelse af en booster til anlægget.
Vi har jævnligt eftersyn på vores maskiner, hvilket er nødvendigt for at de skal holde længst muligt og
samtidig være i forsvarlig stand
Der er indkøbt lidt småting (elastikker og håndvægte). Desuden er der investeret i en køler til tapning af
koldt drikkevand.
Af udfordringer har der været et par gange med manglende skoskift før træning. Desuden har der været lidt
problemer med at få hallejen til cirkeltræningen på plads.
Vi har p.t. 5 Fitnessinstruktører men 2 nye er på vej. Til cirkeltræning har vi 6 instruktører som underviser
på skift. Stor tak til alle instruktører for et fremragende arbejde gennem året.
Vi arbejder for tiden på at få opsat aflåselige skabe i mellemgangen. Desuden vil vi gerne have skiftet
belysningen i fitnessrummet til en mere moderne LED belysning
Der har været indsendt ansøgning om midler til en tilbygning, men desværre er vi ikke kommet i
betragtning da kommunens økonomi som bekendt ikke er den mest løsslupne for tiden.
Efter aflæggelse af beretning blev der fra flere medlemmer fremsat kritik af den lange venteliste, som man
ønskede opdelt på en måde, så medlemmer der kun ønskede at deltage i cirkeltræning, kunne komme på en
separat venteliste. Dette blev fra bestyrelsens side afvist med den begrundelse, at vores medlemskab af
Foreningsfitness ikke umiddelbart tillod dette. Bestyrelsen lovede dog at se på muligheder for at få forkortet
ventelistetiden selv om det umiddelbart ikke er let.
Dette blev accepteret og beretningen blev herefter godkendt.

4. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Kassereren nævnte i sin forelæggelse, at sidste års
vedtagelse om at betale vores restgæld var effektueret således at vi nu er gældfri.
5. Fastsættelse af budget herunder kontingentsatser (600 kr. ½ årligt) og indmeldelsesgebyr (200 kr.)
Budgettet blev godkendt uden kommentarer
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen
7. Valg af medlemmer til bestyrelse (3 på valg + suppleanter):
a. Kasserer: Susanne Kjærgaard blev genvalgt
b. Næstformand: Erik Bøgen blev genvalgt
c. Bestyrelsesmedlem: Ole Nielsen blev genvalgt
d. Suppleant: Henrik Nissen-Petersen blev genvalgt
8. Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab
a. Formand Hanne Bagge er født medlem
b. Lykke Birthe Nielsen blev genvalgt
c. Annemette Søby blev nyvalgt
d. Anne Schjoldager blev nyvalgt
9. Valg af suppleanter til Viby Idrætsforenings repræsentantskabet
a. Henrik Nissen-Petersen blev genvalgt
10. Eventuelt
•
•
•
•

Det blev nævnt at vi snart får ny hjemmeside idet vores kontrakt med den nuværende operatør er
udløbet. Dan uddybede dette idet dette gælder for alle VIF underafdelinger der benytter samme operatør.
Annemette Søby forespurgte hvilke kurser hjælpetrænerne til cirkeltræningen kunne deltage i. Det blev
anbefalet at se på DGI’s hjemmeside. Leon Vølund lovede at undersøge og herefter vende tilbage.
Anne Schjoldager foreslog et hjertestarterkursus med fri deltagelse. Bestyrelsen vil tage dette op.
Dan forespurgte om generalforsamlingens holdning til en form for ”overskudsdeling” til støtte for
ungdomsarbejdet i VIF. Dette skabte en del debat, hvor forsamlingen havde stor sympati for idéen og
godt kunne se et formål med den, men hvor ønsket om at anvende vores midler i forbindelse med en
udbygning nok hos de fleste på nuværende tidspunkt vejede tungere.

Herefter lukkede Dan Olsson generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Referent: Erik Bøgen
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