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Årsmøde i Fitness 

9. februar 2023 Kl 18:30-19:30 Klublokalet i hallen 

Møde indkaldt af: Bestyrelsen i Fitness 

Deltagere: Kristina, Jens Larsen, Helene, Poul, Jens Jacobsen, Marianne, Tine 
og Henrik 

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 (Kristina) berettede følgende om det foreløbne år:  
1. Nye initiativer i år:  

- Juniorfitness for 12-14 år med træning sammen med en 
voksen fra husstanden fra august. Fin tilslutning. 11 nye 
medlemmer 

- Novembertilbud med træn for 1 kr. resten af året. Gav 38 
nye medlemmer i november og december, hvoraf 6 er 
fortsat deres medlemskab efterfølgende 

2. Udført løbende vedligeholdelse og service 
3. Indkøb 2 nye cross trainers ved hjælp af vores andel af 

overskuddet fra Roskilde Festivalen, som følge af 
medlemmer fra Fitness har hjulpet idrætsforeningen som 
frivillig under festivalen. Tak til jer, for at gøre det muligt 

4. En større omplacering af maskinerne blev foretaget i august, 
for at få plads til de 2 nye cross trainers 

5. Vores maskiner er brugbare, men udvalgte maskiner er ved 
at være slidte. Vi holder løbende øje med standen 

6. Rengøring fungerer godt 
7. Fejl, skader mv. på maskiner og udstyr skal sendes på mail 

eller sms til bestyrelsen (gerne med video snips og klar 
beskrivelse), så vi kan få forholdene udbedret 

8. Afholdt 4 udvalgsmøder, hvoraf instruktørerne deltog i juni 
9. Oplever desværre medlemmer som træner uden aktivt 

medlemskab 
10. Ved udgangen af 31/12 var vi 285 medlemmer mod 296 

medlemmer sidste år. Vores højeste medlemstal var 368 i 
2020.  

11. Løbende nye medlemmer, så dags dato er vi oppe på 310 
medlemmer 
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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. Indtægter: Stigende indtægter som følge af højere 
kontingentindtægter samt overskudsandel fra Roskilde 
Festival 

2. Omkostninger: Omkostningerne er højere end sidste år, som 
følge af øget omkostninger til rengøring, materialer samt 
reparationer og vedligeholdelse.  

3. Resultat: Årets overskud blev TDKK 62 mod TDKK 72 sidste 
år 

4. Likvide beholdninger: Bankbeholdning er overført til 
hovedforeningen 

5. Maskiner og udstyr: Anskaffelse af 2 nye cross trainers 
6. Mellemregning med hovedforening: Bankbeholdning er 

samlet hos hovedforeningen 
7. Hensættelser: Der er foretaget hensættelse til ”projekt ny hal 

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

4. Behandling af indkomne forslag 

Referat:  Ingen indkomne forslag  

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

Referat: Vi har haft følgende aktiviteter i år:  
1. Holdet Udendørs Fitness har kørt godt med fin tilslutning 
2. Holdet Unge Fitness har haft faldende tilslutning. Lukkede 

holdet fra januar 2023, da vi også manglede instruktør. Med 
midt januar, er Tobias og Per trådt til, så vi stadig kan tilbyde 
Unge Fitness til de unge i 2023. Det er vi rigtig glade for. Vi vil 
løbende overvåge tilslutningen.  

3. Deltaget i åben hal i marts. september og november 
4. DGI kursus den 16/10 
5. Adventskalender for medlemmer i december med fin 

tilslutning 
6. Prøvetræning/rundvidning 1 gang om måneden via Motivu og 

løbende ad hoc 
Der arbejdes med følgende aktivitetsplaner for det kommende år:  

7. Tilbyde de nuværende hold; Udendørs fitness og Unge 
fitness 

8. Tilbyde prøvetræning/rundvidning 1 gang om måneden via 
Motivu og løbende ad hoc 

9. Åben hal i foråret 
10. DGI kursus den 22/4 (mobilitet og teknik) og oktober (Brush-

up) 
11. ”Projekt ny hal 2” blev skitseret 

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

Referat: a. Kristina modtog genvalg. 
b. Jens ikke på valg. 
c. Bo modtog genvalg. 
d. Poul ikke på valg 
e. Helene modtog genvalg. 

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: Nedsættelse af arbejdsgruppe, hvis vi skal indkøbe større maskiner 
Malerier tages ned 
Vinduerne efterlades tit åbne selvom der ingen træner 
Fibernet i hallen – mulighed for gå ind på kamera og se overvågning 
Unge træner med forældres kode 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrister 

Malerier tages ned Kristina Snarest muligt 

 

 

 

 

 

 


