Referat Generalforsamling Viby IF Fitness 29. marts 2017
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:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rengøring af maskiner er nu inkluderet i vores rengøringsaftale.
Der er etableret automatisk tænd/sluk af lys
Vi har fået nye vinduer mod petanque banen
Sonos musikanlæg er efter hård kamp endelig kommet op at stå
Vi (bestyrelse og instruktører) har haft møde med repræsentant for Antidoping DK. Læs mere under nyheder
på hjemmesiden
Vi har p.t. 310 medlemmer og 99 på venteliste. Ved kontingent fornyelse her til april forventes det et lille
frafald i medlemmer, som så giver plads til nye
I marts måned i år blev 5 nye instruktører færdig uddannet så vi nu har 13 i alt. En stor tak til alle
instruktører som alle har ydet en fantastisk indsats gennem året. Vi arbejder ihærdigt på at fastholde vores
instruktører, jobbet er ulønnet så vi kan kun bidrage med tøj, uddannelse og evt. et arrangement i ny og næ
når det er muligt. Freddy er nu eneansvarlig for instruktørerne
Efter hård kamp er det endelig lykkedes at få plads til cirkeltræningsholdet i hal 2 om morgenen i stedet for i
Dåstrup forsamlingshus. Vi håber det er blivende da holdet har vokset for stort til forsamlingshuset.
Vores kontrakt på lokalet bliver forlænget ud over 2017 som ellers var grænsen. Ren formssag
Udvidelse står ikke lige for, da det ikke er på kommunens budget at bygge ud. Vi overvejer en mindre
ændring ved ”køkkenet” for at få plads til et par ekstra cardiomaskiner.
Badeforhold har længe været et stort problem, men her er Roskilde kommune ikke kommet op med noget
endnu. Der arbejdes energisk fra hovedforeningen omkring dette.
Vi har puslet lidt med et nyhedsbrev, men foreløbig bliver det hjemmeside og Facebook der bringer nyheder.

4. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt, dog med det ønske at vi i fremtiden sørger for, at det underskrevne regnskab
skal være tilgængeligt på hjemmesiden inden generalforsamlingen
5. Fastsættelse af budget herunder kontingentsatser og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen beklagede indledningsvis at forslag til kontingentsatser og indmeldelsesgebyr ikke fremgik af
indkaldelsen. Bestyrelsens forslag, som afspejles i budgettet, er uændret kontingent på DKK 600 halvårligt
og uændret indmeldelsesgebyr på DKK 200
Under fremlæggelsen af budgettet blev der sat spørgsmålstegn fra flere medlemmer om det fornuftige i, at
afdrage et beløb på 150.000 på maskinparken i stedet for de nødvendige 82.000. Grundet foreningens ellers

sunde økonomi, blev dette accepteret, specielt med tanke på at de 100.000 der er afsat til indkøb af ekstra
maskiner, muligvis ikke vil blive anvendt indenfor det kommende år
Budget, kontingentsatser samt indmeldelsesgebyr blev herefter godkendt
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen
7. Valg af medlemmer til bestyrelse
•
•
•

Kasserer Susanne Kjærgaard blev genvalgt
Bestyrelsesmedlemmerne Ole Nielsen, Freddy Kjærgaard og Erik Bøgen blev genvalgt
Suppleant Bent Nielsen blev genvalgt

8. Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab
I indkaldelsen til generalforsamlingen fremgik kun Erik Hagbarth som valgbar til repræsentantskabet. Vores
meget velinformerede ordstyrer Dan Olsson gjorde generalforsamlingen opmærksom på at vi med vores
medlemstal er berettiget til 5 deltagere. Eftersom formand Hanne Bagge er født medlem og Erik Hagbarth
var blevet valgt, manglede der 3 deltagere, som dog hurtigt blev fundet og valgt, nemlig Gitte Rasmussen,
Connie Schou Nielsen samt Lykke Birthe Nielsen
9. Valg af suppleanter til Viby Idrætsforenings repræsentantskabet
Bent Nielsen blev genvalgt
10. Eventuelt
Et medlem påpegede at betalingssiden på ”Klubmodul” ikke er sikker. Kassereren forklarede at vi er tvunget
til at anvende Klubmoduls betalingsside, men at vi egentlig gerne, af flere årsager, ville skifte til et bedre
system, såfremt vi kunne finde et, der opfyldte alle behov (booking, betaling kombineret med et effektivt
regnskabssystem). Vi har så stort et antal medlemmer at systemet skal være rimelig automatisk, da manuel
bogføring og betaling vil være uoverkommeligt. Dan Olsson påpegede i denne sammenhæng at nye EU
regler indenfor det næste år, sikkert vil medføre at Klubmoduls betalingsside nødvendigvis må blive mere
sikker
Der blev spurgt ind til muligheden for 2 eftermiddagshold til cirkeltræning, men det er svært at få tider, da
det ligger indenfor ungdommens prime time
Hvorfor er der kun plads til 310 medlemmer blev der spurgt, midt på dagen er der ofte god plads. Svaret er
at vi ikke kan (og må) fordele tider, og 310 har vist sig at være passende til spidsbelastningstidspunkter, hvor
der iflg. statistikken ofte er op til 10 personer til træning ad gangen
Der blev efterspurgt flere åbne baderum om morgenen. Dan Olsson lovede at tage en snak med Jan fra
hallen om dette
Herefter lukkede Dan Olsson generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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