
Referat fra generalforsamling d. 14/9-21 kl. 19.00

1. Valg af dirigent

Claus Rasmussen blev valgt

2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden

Formand Joen Vilfing aflagde bestyrelsens beretning for det forgange år. Formanden gennemgik de
aktiviteter som foreningen har afviklet i 2020.

Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen, som formanden svarede på.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt beretningen.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber ved kassér Gitte Kam Kristensen

Gitte gennemgik regnskabet.

Gitte takkede Bente for at have stået for bogføring indtil slut juni.

Under gennemgangen blev der orienteret om den store økonomiske støtte som foreningen har
modtaget fra medlemmerne, samt om kompensation modtaget fra staten i forbindelse med
COVID-19 tvangsnedlukning.

Fra salen bliver der spurgt ind til hvilke visioner der er for foreningen under henvisning til årets
resultat. Fra bestyrelsen bliver der svaret at visionen er at vi påny skal på skabet en sund økonomi,
således at foreningen kan overleve og vi kan bevare Klarup Fitness.

Fra salen bliver der spurgt om et budget for 2021. Gitte fortæller at dette ikke forelægger, og at der
ikke tidligere har været fremlagt budget på generalforsamlingen. Bestyrelsen tager ønsket til
efterretning.

4. Behandling af forslag



Bestyrelsens forslag vedrørende ændringer til vedtægternes §6 ”Bestyrelsen” blev enstemmigt
vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Fra den tidligere bestyrelse ønskede følgende genvalg:

Joen Vilfing
Jesper Haugaard Madsen
Peter Pretzmann Christensen

Alle blev genvalgt, og desuden blev Keld Poulsen og Susanne Byrresen valgt til bestyrelsen.

Som suppleant blev Niels Andersen valgt.

6. Revisor, på valg er Claus Brix

Claus Brix genvalgt

7. Eventuelt:

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Linda Glud og Kurt Nielsen.
Desuden en stor tak til Ulla Quist, som takkes med evigt medlemskab.
Også en stor tak til Carina Skovgaard Lythje for hendes indsats som webmaster. Fra bestyrelsen skal
der også lyde en stor tak til Bente Dam som bogholder.

Fra salen var der et ønske om mere information fra bestyrelsen. Hvad sker der i centret. Info kan
lægges på Facebook. Ønske om at referatet ligger på hjemmesiden. Det er taget til efterretning.

Forslag til at der var et lille udvalg fra ”seniorgruppen”, som så kunne melde til Isabella, med forslag
og tanker til ændringer. Fra seniorgruppen blev der også fortalt at man har fået en rigtig god dialog
med Isabella.

Fra bestyrelsens side blev der spurgt om generalforsamlingens holdning til en eventuel prisstigning
på kontingent, evt. med kr. 20,-. I samme forbindelse blev der talt om udvidelse af åbningstider. Fra
generalforsamlingen blev det også foreslået at tilbyde salg af folkeaktier.

Ulla siger tak for evigt medlemskab, blomst, bestyrelsen, instruktører, medlemmer. Tak til
bestyrelsen for at det blev muligt at holde afslutning med seniorerne, der var 34 medlemmer til
kaffe og en lille en.


