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Årsmøde i Fitness 

10. februar 2021 Kl 18:30-20:00 Klublokalet i hallen 

Møde indkaldt af: Bestyrelsen i Fitness 

Deltagere: Susanne, Jens Larsen, Poul, Jens Jacobsen, Palle, Lis, Tine og 
Kristina 

1. Valg af dirigent 

Referat: Forsamlingen fandt det ikke nødvendigt med en dirigent 

2. Valg af referent 

Referat: Kristina valgt 

3. Beretning om afdelingens virke i det forløbne år, herunder økonomi 

Referat: Formanden (Poul) berettede følgende om det foreløbne år:  
1. Året har (igen i år) været præget af COVID-19 restriktioner og 

nedlukninger 
2. Holdene Udendørs Fitness og Unge Fitness kører stadig godt 

med fin tilslutning  
3. Nyt hold ”Senior Fitness” startet i år 
4. Deltaget i åben hal i oktober og november 
5. Udført løbende vedligeholdelse og service 
6. Vores maskiner er i god stand, men vi holder løbende øje 

med standen 
7. Gulvmåtter lagt ud under enkelte maskiner – Flere måtter 

bestilt 
8. Rengøring fungerer godt 
9. Opfordring til at sende video snips af maskinerne/udstyr til 

bestyrelsen, hvis der opleves fejl, skader mv., da disse kan 
sendes videre til vores serviceleverandør og nemmere bliver 
lavet 
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3. Beretning om afdelingens virke i det forløbne år, herunder økonomi (fortsat) 

Referat: Medlemsansvarlig (Jens larsen) berettede om følgende om 
økonomien:  

1. Medlemstal: 296 medlemmer pr 31/12 2021 mod 368 sidste 
år – Mistet medlemmer under COVID-19, men der kommer 
løbende nye medlemmer, så dags dato er vi oppe på 303 
medlemmer 

2. Indtægter: Indtægterne er lavere end sidste år som følge af 
hensættelse til ”projekt ny hal 2” 

3. Omkostninger: Omkostningerne er levere end sidste år, trods 
øget omkostninger til ekstra rengøring under COVID-19, som 
følge af besparelser på indkøb af forbrugsartikler og færre 
omkostninger til reparationer.  

4. Resultat: Årets overskud blev TDKK 72 mod TDKK 91 sidste 
år 

5. Likvide beholdninger: Solid og god beholdning 
6. Hensættelser: Der er foretaget hensættelse til ”projekt ny hal 

2”, jf. reglerne fra hovedforeningen 
7. Egenkapital: Solid og positiv egenkapital 

4. Behandling af indkomne forslag 

Referat:  Johnny har indsendt forslag om at tilbyde unge fitness ned til 12 år, 
hvor der kan trænes med instruktør og sammen med deres forældre, 
ligesom Tune IF. Forsamlingen drøftede forslaget.  
Bestyrelsen kigger ind i mulighederne for på sigt at kunne tilbyde 
Unge fitness ned til 12 år, og kommer med en udmelding, når dette 
arbejde er færdiggjort.  

5. Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner, herunder økonomi, for det kommende år 

Referat: Der arbejdes med følgende aktivitetsplaner for det kommende år:  
1. Fortsætte med at tilbyde de nuværende hold; Udendørs 

fitness, Unge fitness og seniorfitness 
2. Tilbyde Unge fitness, trods sommerferie – Patrick aftaler selv 

med de unge på holdet 
3. Deltage i Åben hal den 18. marts  
4. Undersøge muligheden for at tilbyde 2 gange 

prøvetræninger/rundvidninger om måneden via Motivu 
5. ”Projekt ny hal 2” blev skitseret 

Budgettet for det kommende år blev gennemgået. 
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6. Valg af afdelingsudvalg 

Referat: a. Poul ønskede ikke genvalg som formand, men ville gerne 
forsætte som menigt udvalgssmedlem. Tine forslog Kristina 
som ny formand. Kristina accepterede valget. 

b. Jens modtog genvalg. 
c. Bo ikke på valg. 
d. Kristina blev valgt som ny formand, mens Poul overtog 

Kristina’s udvalgspost, som nu blev ledig. 
e. Helene ikke på valg. 

Bestyrelsen sammensætter sig herefter som følgende:  
a. Formand: Kristina Grøndahl Larsen 
b. Medlemsansvarlig: Jens Larsen 
c. Sekretær: Bo Hansen 
d. Udvalgsmedlem: Poul Lamhauge 
e. Udvalgsmedlem: Helene Theil Hansen 

7. Valg af suppleanter 

Referat: a. Morten blev genvalgt. 

8. Eventuelt 

Referat: Palle spurgte ind til mulighederne om at skifte sofaen ud med et mere 
rengøringsvenligt møbel. En bænk blev forslået, da denne let kan 
aftørres. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrister 

Indkøb af bænk Kristina/Jens Larsen Snarest muligt 

 

 


