
Referat af generalforsamling 

Ishøj Idrætscenter, hjørnelokalet 

Mandag den 23. august 2021 kl. 19.30 

 

1.    Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Anders Hvid Jensen 
        Anders Hvid Jensen blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2.     Valg af referent og 2 stemmetællere. 
        Susanne Ploug Larsen blev valgt som referent, og Ole Nissen og Mai Willumsen blev valgt  
        som stemmetællere. 

3.     Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 
        Beretningen blev godkendt. 
        Et medlem stillede forslag om, at man afviklede de måneder, hvor Fitness Ishøj har været 
        lukket ned, inden man betaler sit kontingent, i stedet for at få lagt månederne til efter betaling. 
        Bjarne oplyser, at brikken automatisk bliver lukket, hvis der ikke er indbetalt kontingent.  
        (Beretning vedlagt). 

4.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet vedlægges.  
       Der var spørgsmål til punktet ”Mødeudgifter”.  
       Bjarne refererede til noterne, hvor punktet er udspecificeret. 
       Der er p.t. 25 instruktører, heraf 7 spinnings instruktører og 2 cirkeltrænings instruktører. 
 
       Der var et spørgsmål til den indgang, som vi bruger nu, idet den ikke er handicapvenlig, og  
       vores gamle indgang er lukket på grund af vaccinesituationen. Mette Sørensen vil give  
       vedkommende et telefonnummer til halpersonalet, så vedkommende kan lave en aftale med  
       dem. 
 
       Der var et spørgsmål til hvad posten ”Maskiner og udstyr” består af. Bjarne oplyser, at det er en  
       serviceaftale, vi har med vedligeholdelse samt diverse køb af maskiner. 
       Når maskiner er 7 år gamle, har de ingen værdi mere, dvs. at man ikke kan få penge for dem  
       ved køb af nye. 
       Regnskabet blev godkendt. 
 
5.    Kassereren fremlægger budget. Budget vedlægges. 
       Budgettet blev godkendt 

6.    Fastlæggelse af kontingent. 
       Bestyrelsen har vedtaget, at kontingentet fastholdes uændret. 

7.    Indkomne forslag -Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før  
       generalforsamlingen. 
       Forslag fra Palle Frandsen: Indkøb af et ny ”Cable Cross Over-maskine”. 



      Jens Jørgen ønsker noget økonomi i forhold til evt. at bygge videre på den eksisterende 
      maskine. Et medlem mener ikke, at tårnet er tidsvarende.   
      Bestyrelsen vil undersøge pris på den pågældende maskine. 
 
      Der var et forslag fra Jesper Wallentino om at tilbyde fysiurgisk massage til medlemmerne 
      i et fast timeantal hver uge. Jesper er uddannet fysiurgisk massageterapeut og idrætsmassør med 
      700 timers uddannelse og 200 timers efteruddannelse. 
      Både medlemmer og bestyrelse synes, at det er en god ide. 
      Bestyrelsen vil undersøge med kommunen, om det kan lade sig gøre, at en selvstændig 
      erhvervsdrivende kan bruge vores lokaler og tage penge for det. 
      Jesper Wallentino oplyser, at den massagebriks han har, kan slås sammen. 

7a. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag. Ansatte i Ishøj Idrætscenter kan blive medlem på  
      samme vilkår som ungdomsmedlemmer. 
      Bestyrelsens forslag blev godkendt 

8.    Valg af bestyrelse 

       På ulige år - kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.  

       Kasserer Bjarne Jensen er på valg - modtager genvalg 
       Bjarne blev valgt 

9.    Bestyrelsesmedlem Poul Erik Petersen og Per Kaas er på valg - modtager genvalg. 
       Poul Erik Petersen og Per Kaas blev valgt 

10.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - vælges for et år ad gangen. 

        På valg er: 

        Poul Erik Hansen, som ikke modtager genvalg. 
        Der var ingen, der ønskede at blive bestyrelsessuppleant 

        Faisal Mahmood, som modtager genvalg. 
        Faisal Mahmood blev valgt 

11.  Valg af revisorer: 

       Mette Sørensen, som modtager genvalg 
       Mette Sørensen blev valgt 

12.   Valg af revisorsuppleant, vælges for 1 år af gangen. 

        På valg er, Birthe Vangsgaard, som modtager genvalg. 
        Birthe Vangsgaard blev valgt 

13.   Eventuelt. 
        Der var et forslag til at afholde nogle sociale arrangementer. Susanne og Ulla har flere gange  



        stået for at afholde nogle arrangementer i havnen, hvor vi spiser de obligatoriske 3 stk.  
        smørrebrød. Der findes nogle datoer, og medlemmerne som ønsker at deltage skriver sig på,  
        hvorefter der laves en aftale med havnen. 
        Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til selv at arrangere. 

 


