
Generalforsamling Skensved Fitness – Mandag d 5. Marts 2018
  
Pkt. 1 - Ordstyrer
Finn blev valgt og generalforsamlingen blev erklæret lovlig.

Pkt. 2 - Formandens Beretning
Martin fortalte at medlems antallet stadig er på ca. 200. dvs. pt. 216 – hvilket er Demensholdet på ca 20 medlemmer.
Antallet af medlemmer passer godt til vores lokaler – der meldes i gennemsnit 1 ind og 1 ud om ugen.
På Instruktør siden – Linda er stoppet og Mark er kommet til – Mark skal på kursus snart.
Vi havde 2 instruktører på La Santa i 2017 – de betalte som aftale halvdelen selv og Fitness resten.
De synes begge at udbyttet var godt.
Investeringer – 2 stole – Kr. 112,500 - Hvoraf Trygfonden sponsorerer de kr. 108.000,00
Body vægt
Ønsker til nyt ydstyr – Mavebøjningsmaskine – sammenklappelig – samt Bokse bold.
Crossfit – Ønske om udendørs faciliteter evt i samarbejde med Gymnastikken.

 
Pkt. 3 - Kasserens beretning
Regnskabet gennemgået - Ingen kommentarer til dette
Martin – Vi har fulgt budgettet flot .
Pga. mange møder i hhv. Borup, københavn og Køge, er det blevet besluttet at Martin og Thomas hver skal modtage kr 500,00 pr. år for 
kørsel.
Skensved Fitness prioriterer udstyr – vi vælger det bedste – og maskiner skal skiftes hver 5 år.
Det blev diskuteret hvorvidt vi skal meldes ud af DGI / DGF – Forsikringsdækning af Instruktører?

 
Pkt. 4
Efteruddannelser – Nye Instruktører.
Sidste år med loppemarked – dette bortfalder, interessen er der ikke mere.
Dvs. vi mister tilskud på kr. 6.000,00 om året. (som vi selvfølgelig også har knoklet for, hhv. ved indsamling og som personale ved 
loppemarkedet).
Vi mangler at modtage aktivitetstilskud for 2017.
Medlem spurgte ind til om vi kunne forhandle t-shirts – dette blev afvist da vi har besluttet kun at have EN vare i butikken = medlemskab

 
Pkt. 5 – Forslag
Det blev foreslået om 15 årige må få adgang til centeret med forældre.
Dette blev der stemt om og det blev enstemmigt vedtaget.
De får dog ikke udleveret egen brik – men må KUN komme i centeret med deres forældre.
Forældre og barn skal så sammen modtage en ínstruktionstime - og ansvaret er derefter
Forælderens. Dette meldes offentligt ud når bestyrelsen har beskrevet betingelser.
Det blev foreslået at kontingentet for den 15 årige skal være ½ - da de ikke må træne på lige vilkår med alle andre – dette bliver besluttet i 
bestyrelsen hvad prisen skal være.
 
Pkt. 6 – Valg
Martin. Modtager genvalg - Enstemmigt  genvalgt
Vibeke. Modtager genvalg - Enstemmigt genvalgt
Lina. Modtager genvalg - Enstemmigt genvalgt
 
Pkt. 7 – Eventuelt
Ny cykel til kr. 15.000,00 – var på budgettet - printkort brændt af – Martin og Thomas tryllede –  (Søren hjalp lidt til :-) ) nu repareret og 
udgiften ca kr. 150,00.
Sandsæk – der bliver investeret i 2 mere som så kan sættes op i hallen.
Info – Nye Instruktørtider – det ser ud til alle er tilfredse – ingen klager.
Generelt opfordres alle medlemmer til at rydde op og gøre rent efter sig ... det kniber lidt pt.
 
Ref: Pia Kristiansen


