Referat af Generalforsamling i VIF Fitness 31. marts 2016 kl. 19.00

1. Valg af dirigent.

Inga Skjærris valgt.

2. Valg af stemmetællere.

Erik Hagbarth valgt.

3. Formandens beretning.
Der er 279 medlemmer, 87 er på venteliste, 50 mangler at betale kontingent og 17 har meldt sig ud.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger, og er vedhæftet som fil.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Godkendt uden bemærkninger. Regnskabet er vedhæftet som fil.
5. Fastsættelse af budget herunder kontingentsatser og indmeldelsesgebyr.
Bestyrelsens budgetforslag, forslag til uændret kontingent 600 kr. pr. halvår og indmeldelsesgebyr
på 200 kr. blev godkendt. Budgettet er vedhæftet. Indeværende periode løber til udgangen af
september 2016. Dirigenten oplyste, at det alene er VIF’s hovedforening, som skal betale
kontingent til DGI.
6. Behandling af indkomne forslag.
Et medlem har fremsendt forslag om at åbne for børns adgang i Fitnesscentret. Forslaget blev
forkastet med 9 stemmer for, 21 stemmer imod og 3 undlod at stemme. Der er fortsat ikke adgang
for børn i centret, men der arbejdes på at finde en løsning på børns ophold, mens forældre træner.
7. Valg af medlemmer til bestyrelse (2 på valg + suppleanter):
Formand: Hanne Bagge modtager genvalg.

Genvalgt.

Næstformand: Erik Hagbarth modtager genvalg.

Genvalgt.

Sekretær Kirsten Christensen er udtrådt af bestyrelsen et år før tid.
Erik Bøgen er indtrådt og fortsætter til næste generalforsamling.
2 suppleanter: Bent Nielsen og Erik Bøgen modtager genvalg.
Bent Nielsen blev genvalgt, men der blev ikke fundet en anden suppleant.
9. Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab. Erik Hagbarth modtager genvalg.
Hanne Bagge og Erik Hagbarth blev genvalgt, og yderligere to medlemmer vil blive valgt/udpeget
af bestyrelsen.

10. Valg af suppleanter til Viby Idrætsforenings repræsentantskabet. Bent Nielsen modtager genvalg.
Bent Nielsen blev valgt, og yderligere en bliver valgt/udpeget af bestyrelsen.
11. Eventuelt.
Der ønskes bedre badeforhold. Ofte er baderummene aflåst, og det er ikke acceptabelt. Sagen
undersøges. Ønske om en brusekabine på handicaptoilettet. Døren mellem gangene skal være ulåst,
for at man frit skal kunne bruge handicaptoilettet.
Hjertestarteren er indenfor og bliver flyttet udenfor, når vi får en ny ”kasse” til den.
Det ville være fint om man kunne gå ind på hjemmesiden og se hvornår der er spidsbelastning i
centret.

