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Ordstyre. Erling Larsen 
Stemmetæller Peter og Søren. 
 
Formandens beretning: 
2015 har været et konsoliderings år alt er gået godt, der har været meget få utilfredse 
tilkendegivelser, men regtig mange positive. 
 
Der har været en del indkørings problemer med ventilationen,,,Der har nu været sat en anden 
leverandør på og der er blevet rettet en del fejl, så nu skulle det være ganske vidst,,,det virker 
efter hensigten.. Dog er vi meget OBS på hvordan det vil virke når vi engang igen ser lidt sol og 
sommer. 
Nøglesystemet har i perioder drillet. Serveren er flyttet til Rishøj – tænder og slukker af og til, 
uden at starte vores adgang til systemet. Der er sat en IT gut på sagen. 
 
Vi haft også lidt problemer med vores administrationssystem klubmodul.  Kikker os om efter 
et andet system. 
 
Der har i 2015 været førstehjælpeskursus for instruktørerne, og vi har planer om 
førstehjælpskursus for alle medlemmer, det arbejder vi på. 
 
Martin har haft kontakt til flere fysioterapeuter, men vi kan ikke rigtig få lokaler. 
 
Vi har haft to instruktører på spinnings kursus, den ene er super den anden har vi slet ikke set 
siden. Lidt af et problem, det vil vi arbejde videre med at få løst. 
 
Vi har købt vægtstænger og andre ting, lokalet er ved at være fyldt, så det er begrænset hvad 
vi kan få plads til. Det er et stort ønske at få en romaskine mere, den skal vi have plads til. 
 
Medlemstal 1.1.2015 er 186 medlemmer, det samme 1.1.16 men fordeling af aldersgruppe er 
dog ændret, største gruppe er nu 41-50 årige. 
Ind og ud er det samme – det løber fint rundt, der har dog været travlt i januar og februar.  
To flygtninge er meldt ind på lige vilkår som alle andre medlemmer, og det har fungeret fint. 
 
Årsregnskab/buget: 
Årsregnskabet blev godkendt, der var spørgsmål vedrørende det store overskud, men det er 
ikke et overskud, det er hensættelser til udskiftning af alle maskiner om 4 år. 
Derfor vil vi fremadrettede have en post i regnskabet, der hedder hensættelser. 
 
Budgettet blev godkendt og det blev vedtaget at kontingent forbliver på 100 kr. om måneden. 
 



 
 
Bestyrelsen: 
Martin blev genvalgt, Asta gik ud af bestyrelsen og blev erstattet af Vibeke Padkær og Lina 
blev genvalgt som suppleant. 
 
Indkomne forslag: 
Der blev fra bestyrelsens side forslag om 50% kontingent til alle instruktører og 
bestyrelsesmedlemmer under Skensved IF, Peter forslog måske kun 25% men Martin siger 
det gør ikke den store forskel. Forslaget er forslået for at fremme det frivillige arbejde i 
Skensved IF. Forslaget blev vedtaget ensstemmigt af generalforsamlingen.  
 
Laila spørger til en eventuel pensionist rabat, men vi vil fortsætte med kun og tilbyde én type 
kontingent, da det i forvejen er et lavt kontingent.  
 
Eventuelt: 
Spørgsmål til spinning:, spinning er ved at være overbooket, der er nogle der booker langt 
frem uden at møde op, det er et problem bestyrelsen er klar over, spinningen har været lang 
tid om at komme i gang og nu er vi kommet til der hvor vi er over booket, vi prøver at finde en 
løsning på udfordringen. 
 
Vi takkede Asta for den store indsats som bestyrelses medlem. 
 
Mødet sluttede kl. 20.30 under god ro og orden. 
 
Ref. Thomas Fransen 
 

 
 
 


