
 
 
 
 
 
 
 Viby IF Fitness 
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 Lindevej 32 
 4130 Viby Sjælland 
  

Referat af Generalforsamling d. 3. marts 2015 kl. 19.00. 
 
 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent: Inga Skjæris blev valgt til dirigent. 
 
Pkt. 2 Valg af stemmetællere: Der blev valgt to stemmetællere i tilfælde af 
punkter der krævede afstemning. 
  
Pkt. 3 Formandens beretning: Bestyrelsesformand Hanne Bagge afgav beretning – 
se vedhæftede bilag. 
 
Pkt. 4 Regnskab: Bestyrelsens kasserer Susanne Kjærgaard fremlagde det 
reviderede regnskab for 2014. Nogle få spørgsmål bla til kontingentsatsen blev 
besvaret. Regnskabet blev derefter godkendt. Se vedhæftede bilag. 
 
Pkt. 5 Rentefrit lån i Foreningsfitness: Bestyrelsen har mulighed for at låne 
400.000 kr afdragsfrit over 5 år – lånet skulle godkendes på Generalforsamlingen. 
Viby IF Fitness har kun lokalet (det tidligere cafeteria i Vibyhallen) til rådighed 
såfremt det anvendes som et lokalt fitnesscenter til gavn for den brede målgruppe. 
Generalforsamlingen vedtog at hjemtage lånet. 
 
Pkt. 6 Fastsættelse af budget – herunder kontingentsatser og indmeldelsesgebyr:  
Susanne Kjærgaard fremlagde budget, som dog løbende vil blive revideret. 
Kontingentsats for mellemperiode, cirkeltræning, kr. 150,00 pr. måned. 
Kontingentsats til fitness bliver diskuteret og vedtaget i bestyrelsen. 
Indmeldelsesgebyr er afhængig af hvordan vi løser adgangskontrollen. 
 
Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag. 
 
Pkt. 8 Valg af medlemmer til bestyrelse – 3 på valg + suppleanter: På genvalg 
Kirsten Christensen, villig til genvalg. Freddy Kjærgaard, villig til genvalg. Susanne 
Kjærgaard, villig til genvalg. Det blev besluttet at udvide bestyrelsen med 2 
medlemmer: Ole Nielsen og Inger Borne blev valgt ind, og Kirsten, susanne og Freddy 



blev genvalgt. Følgende blev valgt til suppleanter: Bent Nielsen og Erik Bøgen. 
 
Pkt. 9 Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab: Erik Hagbarth stillede op 
og blev valgt. 
 
Pkt. 10 Valg af suppleanter til Viby Idrætsforenings repræsentantskab: Bent 
Nielsen stillede op og blev valgt. 
 
Pkt. 11 Eventuelt: Intet. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.   


