Referat af Generalforsamling afholdt den 28. februar 2018

1) valg af dirigent og referat
Hans Hauberg blev valgt som dirigent og Sune Kristiansen valgt som referent.
Hans Hauberg konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig; herunder indkaldt rettidigt.
Der var ca. 45 tilstede.

2) Bestyrelsen beretning for det forløbne år
Formanden berettede om året 2017. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
Beretningen er vedhæftet i bilag 1.

3) Forelæggelse af årsrapport inklusiv revideret regnskab for år 2017. Til godkendelse.
Kassereren fremlagde årsregnskab. Det er første år med ekstern og intern revision.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forbliver 750 kr. pr. år. Godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag.
Det er alene stillet forslag fra bestyrelsen.
Det ene forslag omhandler en række vedtægtsændringer. De foreslået vedtægtsændringer fremgår af
vedlagte bilag 2, hvor bestyrelsens forslag til fremgår af de synlige rettelsesforslag. Det følgende skal læses
og forstås i tilknytning til det bilag.
Samtlige ændringsforslag blev godkendt med følgende ændringer og præciseringer:
§ 4, 4. afsnit ”Ved eksklusion følger bestyrelsen som udgangspunkt følgende praksis”. Ordene ”som
udgangspunkt” blev slettet. Vedtaget enstemmigt.
§ 5, 1. afsnit ”Alle medlemmer, der er indmeldt og har betalt senest 72 timer før generalforsamlingen, er
stemmeberettigede. Det blev stillet forslag om:
a) at det blev ændret til 2 mdr. før generalforsamlingen
b) at det blev ændret til den 31. december
31 stemte for at forslag a, 9 stemte for forslag b. Blanke stemmer ej optalt. Forslag a blev således vedtaget
§ 5 2. afsnit” ekstraordinære generalforsamlinger… Afsnittet blev slettet, da det er en gentagelse af det der
står i § 8.
§ 10 afsnit 2. Medlemmer, der har indmeldt sig og betalt senere end 72 timer før generalforsamlingen kan
ikke vælges til bestyrelsen. Det blev enstemmigt ændret til 2 mdr. før generalforsamlingen.

§ 17 Afsnit 1. Afsnittet blev enstemmigt ændret til ”Vedtagelsen af forslag om vedtægtsændringer kræver
tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger. Blanke og
ugyldige stemmer medtælles ikke.
Ændringsforslagene vedr. § 4 fik særlig opmærksomhed. Formanden holdt et længere indlæg, hvor han
redegjorde for hvordan en konkret sag havde givet anledning til de foreslået præciseringer. Endvidere, at
det er et dilemmafyldt område (som uddybet i appendiks til vedtægterne). Formanden gjorde særlig
opmærksom på, at kommunen og idrættens organisationer anbefalede, at det var generalforsamlingen,
som ekskluderede medlemmer, og i forlængelse heraf hvorfor det efter bestyrelsens opfattelse var bedst,
at denne kompetence forsat er uddelegeret til bestyrelsen. Der var mange bemærkninger og spørgsmål til
emnet og en stor opbakning tillid til bestyrelsen.
Det andet forsalg handlede om, at bestyrelsen ønskede generalforsamlingens godkendelse af, at den kunne
investere midler i et projekt åben hal og nye maskiner såfremt klubben i 2018 fik mulighed for at udvide
aktiviteterne i forbindelse med fraflytning af genoptræningen. Kort forinden generalforsamlingen blev det
klart, at genoptræningen ikke flytter fra FH-Hallen før efter 2018, hvorfor bestyrelsen trak sit forslag.
6) Valg af formand
Bo Billenstein genopstiller og Bo blev genvalgt.
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Damir genopstiller og er genvalgt
Sune Genopstiller og er genvalgt
8) Valg af revisor og revisor suppleant
Ekstern revisor GBH revision & Rådgivning samt Hans Hauberg er genvalgt.
Søren Carøe blev genvalgt som suppleant
9) Eventuelt
Der indkøbes evt. ny rygmaskine.
Der mangler nye pads til hjertestarteren (er købt red.)
Forslag om ny foredrags række
Forslag om at prøve at holde fest på anden måde.
Forslag om fældes arbejdsdag
Forslag om at arbejde med oplysning omkring doping

Bilag 1: Formandens beretning for 2017

Klubben, kultur og medlemsudvikling
Vi er fortsat en af de største klubber i Allerød, og som i ved fra dagligdagen, så er her i reglen rigtig mange.
Det er et billede, som er i overensstemmelse med udviklingen på landsplan, hvor hver fjerde voksne
dansker i dag har sin gang i et fitnesscenter, og hvor de privatdrevne fitnesscentre er steget fra 427 i 2010
til 803 i 2018; og dertil kommer vækst i selvejende, kommunale og foreningsdrevne centre.
Det er med andre ord ikke unikt, at vi har let ved at tiltrække mange, som gerne vil træne. Men en ting som
jeg synes er unikt er, at vi har en kultur, som har plads til flere fællesskaber, og en stor alsidighed i blandt
medlemmerne. Det er ret imponerende, at mange kan få oplevelsen af at ”hører til” og være en del af
noget større. Fra den lidt ældre generation, som dominerer om morgenen til gymnasiefolket efter skoletid
og over til de arbejdsramte om eftermiddagen og en mere ”broget” flok om aftenen. Selvom hvert ”hold”
har sine særlige egenskaber er det hele alligevel bundet sammen. Jeg synes samlet set, at vi har en klub,
som både rummer træningen og et socialt miljø – et fællesskab - omkring træningen.
En anden ting som er ganske særligt er vores evne til at udnytte den kapacitet vi har. Det, at det er helt
naturligt, at man ”kører i mellem” hinanden er ikke noget, der er helt så naturligt i alle andre
træningsmiljøer”. Det er netop et udtryk for, at man ikke er bange for at komme hinanden ved, hvad der
måske ellers kan være lidt udfordret i en SoME tid.
Hvis jeg skal tage de mørke briller på et øjeblik, så oplever jeg dog, at fællesskabet, har fået en lille
udfordring i takt med at det er blevet mere udbredt, at man træner med sine ørebøffer på, så man kan
hører sin egen musik. Det er fedt at være i sin egen verden, men man lukker sig også i nogen grad ude af
den fælles. Jeg forstår udmærket kvaliteten i det. Det er ikke noget vi skal tro vi kan eller skal ændre, men vi
skal bare heller ikke være blinde for, at det har en betydning. De kvikke vil naturligvis bemærke, at Carsten
og jeg kan løse det ved at lade være med at sætte vores musik på. Jeg vil dog mene, at det snarer handler
om, at flere skal være gode til at byde ind med deres musik.

Doping
Som jeg har sagt før, så er jeg simpelthen så stolt af, at det lykkedes os at holde klubben ren. Det er flot i en
tid og i en idrætsgren, hvor det i den grad florer vidt og bredt. Det er særlig godt, og vigtigt, når man tænker
på hvor mange unge der starter hos. For mig er det faktisk det faktisk fuldstændig afgørende og
definerende for den kultur vi har
Igen i år har vi købt os til en særlig stor indsats fra dopingkontrollen, som har været ude og teste – jeg tror
det blev til 6 gange. I år fik vi heldigvis ikke fanget nogen – og det er sådan set positivt. Jeg vil mene, at vi er
den klub i Danmark, som får foretaget flest test i forhold til antallet af medlemmer.
Men jeg skal hilse og sige, at det med at holde klubben ren ikke noget, der kommer gratis. Det kræver
nemlig, at man tør tage nogle konfrontationer, og tør stå ved sin holdning, også når det ikke er let.

Som mange af jer ved, så har vi i år haft særlig en sag, som har krævet sit fra flere i bestyrelsen – og også
medlemmer - , der har måtte lægge ryg til en grænseoverskridende og ubehagelig adfærd. Noget, som kan
være svært at parkere, når man går hjem, og som har kostet mange timer – og for nogle også nattetimer.
Intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Sagen har nemlig givet os anledning til at kigge vores
vedtægter igennem. Dermed er det også den sag, som er anledningen til at vi har bedt så mange om at
komme i aften for at sikre, at vi reelt set har opbakning til den linje, som vi står for.
I årsberetningen handler det om de store linjer, selve sagen vil jeg fortælle mere om, når vi kommer til
vedtægtsændringerne.
Nu har vi jo ikke drøftet vedtægtsændringerne endnu, men jeg kan i hvert tilfælde godt sige, at jeg sætter
meget stor pris på, at så mange har taget sig tid til at komme i aften.

Opførsel og konfrontationer
Sidste år var det et nyt emne og I år må vi nok konstatere, at det nok er kommet for at blive. Vi ekskluderet
en på baggrund af dårlig opførsel – knyttet til den førnævnte sag, og givet et par karantæner i løbet af året.
Det er rigtig kedeligt, og fuldstændig uacceptabelt – og modsat må vi også huske på, at vi med ca. 5-600
medlemmer har mange gennem butikken, og et 360 grades snit af befolkningen. Så i det lys er det måske
ikke så uventet, at den slags problemer også hører med til dagsordenen.
Nyindkøb
I år har vi fået nyt kabeltårn og decline bænkpresstativ. Ej plads til flere maskiner.

Samarbejde med Allerød Kommune
Jeg synes det er helt fantastisk, at jeg for en gang skyld ikke skal kommentere udfordringer med bruserne,
men kan glæde mig over der rent faktisk er varmt vand i dem. Og i forhold til rengøringen – ja, vi har
selvfølgelig forskellige hjemmelige standarder at sammenligne med – men det er faktisk blevet bedre, efter
vi har fundet én (Mads) som laver lidt ekstra rengøring af maskiner m.v. udover det vi får fra kommunen.

Klubbens fysiske rammer
Kommunen har fået afholdt et udbud på opførelsen af hus til Genoptræningen, men priserne var væsentligt
over det budgetteret, så det skal i et fornyet udbud. Hvis – hvis – de får holdbarer priser hjem og kan
igangsætte opførelsen af genoptræningen ved Engholm plejecenter, kommer det til at stå færdig ultimo
sommeren 2019.
Som jeg har nævnt de sidste år, så har vi gjort opmærksom på, at vi gerne vil have del i den plads, som
bliver frigivet. Til gængæld vil vi bruge en del af pladsen til at lave Åben-Hal. Udfolde den. Det projekt vil
jeg folde ud, når vi har beslutningspunkter senere.

Øvrige tiltag og begivenheder
Vi er ikke helt tilfredse med tilslutningen til de seneste fester og deres form. Derfor vil vi prøve, at holde en
fest eksternt og hvis vi holder fest i klubben, så nøjes med en enkelt, men til gengæld give den mere gas.
Vi har haft sidste halvdelen af foredragsrækken med Anders Nergaard. Det synes jeg egentlig godt vi kan
være stolte af, for det er på et højt niveau og alligevel rettet mod alle, der interesser sig for vægttræning,
motionstræning kost osv.
Endelig har vi fået en løsning, så man kan købe gæstetræning – og det er rigtig godt for alle, der vil vise
stedet til nogle de kender, har nogle på besøg fra andre landsdele osv. Prisen er sat, så det ikke er urimeligt
dyrt, men heller ikke så billigt, at folk afholder sig fra at blive medlemmer.
En af de ting vi nævnte sidste år, var ønsket om at få lidt stærkere økonomistyring. Det synes jeg faktisk er
lykkedes bl.a. i forhold til den revision, som vi netop har haft, hvor vi har måtte stå på tæer – både i forhold
til den interne og den eksterne revisor. Derudover har vi foreslået nogle vedtægtsændringer, som skal
mindske risikoen for misbrug.
Endelig kan jeg fortælle, at vi i fik Kvicklys Allerød pris, hvilket er en flot anerkendelse for vores indsats og
betydning for idrætslivet.

Godkendt af referent: ___________________________ d. ___________

