Generalforsamling 2020
Dato 19/2 -2020
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
Hans Hauberg valgt som dirigent.
Valg af referent, Peter Larsson Generalforsamlingen er varslet i tid god via opslag og sociale
medier.
2) Formandens beretning.
Bo fortæller, se formandens beretning.
Spørgsmål:
Forslag fra medlem. Opsæt liste efter doping besøg med status herfra.
3) Forelæggelse af årsrapport. Inklusiv revideret regnskab for det forløbne år - til godkendelse.
Christian fremlægger, Se årsrapport 2019.
Årsrapport godkendes.
Spørgsmål: Budget for indkommende år.
Hans, Bo og Christian besvarer.

4) Fremlæggelse af forventede nyindkøb,
Nyt gulv 120.000 kr., og evt. maling af lokaler 100.000 kr.
Klubben forventes lukket i ca. 14 dage.
Spørgsmål:
Bliver gulvet jævnet?
Bo svarer, det burde forbedres med det nye gulv.
Medlem savner mere info fra bestyrelses arbejde og planer. F.eks. renoverings projekt. Det kunne
være opslag på FB eller opslag i klubben.
Forslag til nyt udstyr:
Reverse hyper extension
Ankel strips, til kable kickback.
Fastspænding af div stativer.
Det blev bemærket, at det er vanskeligt at få plads til mere udstyr. Bestyrelsen vil efterfølgende
gennemgå de forskellige forslag og vende tilbage.

5) Fastsættelse af kontingent. Uændret,
750kr Pr. år.

Halv år 400kr fra 1. August En dags 50kr
- Godkendt.
6) Behandling af indkommende forslag. Christian fremlægger de indkommende forslag.
Udstyr:
Safty arms til squat reck.
Faste vægtstænger.
Biceps maskine.
Triceps reb
Brede elastikker
Udskiftning af ikke-relevante maskiner til fordel for mere plads til nye.
Fra sidst: Reverse hyperextension.
Ole Phillpsen: evt fjernelse af køkken for bedre plads i maverum.
Bemærkning tilføjet efter generalforsamlingen:
Bestyrelsen har drøftet de indkomne forslag:
- Safte arms til squat rack. Fint, hvis de passer. Forslagsstiller vil blive spurgt om at
undersøge nærmere.
o Vægtstænger med faste skiver. Ej plads
o Biceps maskine. Ej plads
o Reverse hyperextension. Ej plads
o Triceps reb. Indkøbes
o Brede elastikker, indkøbes
o Ryg greb, indkøbes
7) Valg af formand i lige år.
Bo er på valg, ingen andre opstiller. Bo er genvalgt.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer,
Sune og Damir er på valg.
Damir ønsker ikke at genopstille.
Torben og Mads stiller op.
Der stemmes om Damir’s plads.
Mads 10 stemmer
Torben 14 stemmer
Torben valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Bemærkning tilføjet efter generalforsamlingen.
Det viste sig efterfølgende, at Torben desværre ikke havde betalt kontingent og derfor ikke kunne
vælges jf. vedtægterne. Derfor indtræder Mads i stedet for Torben. Som det fremgår på Facebook
er Torben ærgerlig, men udtrykker fuld forståelse for beslutningen.
Sune ønsker at stille op.
Ingen opstiller.
Sune genvalgt.

9) Valg af revisorer og revisorersuppleant.
Hans Hauberg genvalgt som intern revisor. GBH revision A/S genvalgt som extern
revisor. Søren Carøe genvalgt som revisorsuppleant.
10) Eventuelt.
Medlem oplever at unge mennesker kommer ind i klubben og genoptrænings lokalerne om aftenen.
Andre medlemmer oplever også problemet om dagen kl 10-12.
Bo svare at næste gang, skal bestyrelsen kontaktes. Evt skal der vagtordning på.
Mere medlems kontrol. Evt fra medlemmerne selv. Evt. samspil med SSP.
Regelsæt for god skik i klubben i relation til digital dannelse.
Foredrag om dette.
Klub ambassadører. (Klub t-shirt)
Til generalforsamling burde klubben lukkes så der kommer flere deltagere.
Hans takker for god ro og orden.
Godkendt at Hans.
Vh Peter larsson

