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Generalforsamling

Referat den 19. marts 2022 kl. 10.00 i salen Klarup
Fitness, Nørremarksvej 59

Deltagere: Joen Vilfing, Jesper Haugaard Madsen, Peter Pretzmann Christensen,
Isabella Glad Wiberg og Susanne Byrresen

1. Valg af dirigent
Klaus Rasmussen blev valgt som dirigent og dagsorden blev godkendt
Generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt.

2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden v/ formand Joen Vilfing
Joen Vilfing orienterede om et meget svært år.
Vi blev igen lagt ned af corona. Corona gjorde, at vi har haft en massiv nedgang i vores
indtægter. Vi lånte penge af private, da vores egenkapital var væk. Medlemmer donerede
penge til Klarup Fitness. Stor tak for det.

Efter corona startede vi op med Ca. 200 medlemmer. Det steg ved udgangen af december
til 300 medlemmer, mod et normalt år ca. 400-500 medlemmer.
Herudover skulle vi etablere tjek af coronapas og vi havde begrænset åbningstid.

Vi sagde farvel til Ulla Søby som daglig leder og goddag til Louise. Louise stoppede igen pga.
af personlige årsager og vi fik Isabella Glad Wiberg

Isabella har i den efterfølgende periode forsøgt forskellige tiltag for at få flere medlemmer.



I 2021 stoppede vores rengøringshjælp Line, og en ung pige blev ansat til at hjælpe Isabella
med rengøringen.

Linda Glud har sammen med Isabella skrevet fondsansøgninger. Stor tak for det.

Tak til alle instruktører for deres frivillige arbejde.

Fremtiden i Klarup Fitness vil bære præg af 100% fokus på økonomien.
Keld Poulsen og Isabella har nedsat et underudvalg, der arbejder med sponsorhonorarer. Vi
søger flere, der gerne vil hjælpe med denne opgave.
Joen fortalte at vi vil prøve at nedsætte et udvalg “De frivillige hænder i Klarup Fitness”
opgaver her kan være

• Forårsrengøring i centret

• Fjerne ukrudt og plante i vores krukker
• Male i centret

Ulla Søby blev ansvarlig for seniorerne.

Jesper Haugaard Madsen blev ansvarlig for spinningscyklerne.

Herefter blev ledelsens beretning og vision for fremtiden godkendt.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber vi kasser Gitte Kam Kristensen
Ved Gitte’s fravær gennemgik Joen regnskabet. Vi har som sagt meget fokus på regnskabet
for Klarup Fitness.
Herefter blev regnskabet godkendt

4. Behandling af forslag
Ingen forslag er indsendt.

5. Valg bestyrelsesmedlemmer
På valg er følgende:

• Jesper Hauggard Madsen ønsker ikke genvalg
• Gitte Kam Kristensen ønsker ikke genvalg
• Peter Pretzmann Christensen

Bestyrelsen foreslog Helene Lund Therkelsen og Kristian Johnsen.

Peter Pretzmann ønskede genvalg. Peter blev næstformand efter Jesper Haugaard
Madsen.

1. supp. blev Senthu Østenkær Sivabalan
2. supp. blev Niels Andersen

Valget blev godkendt af generalforsamlingen.



6. Valg af revisor

Claus Brix forsætter som revisor

7. Evt.

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer

Joen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dato Klaus S. Rasmussen

Advokat


