
Generalforsamling torsdag d. 21. marts 2016 

Bestyrelsens beretning 

Det store emne i starten af perioden efter den ordinære generalforsamling sidste år, var 

utilfredshed med kassererposten. Der var ofte henvendelser fra medlemmer og fra vores 

instruktører omkring manglende registrering af indbetalinger – og dermed kunne instruktørerne 

ikke udlevere nøglebrikker. 

Vores tidligere kasserer blev efter nogen tid desværre sygemeldt fra sit almindelig arbejde, og 

derfor kunne hun ikke fortsætte som kasserer for Fitness Ishøj. 

Vi indkaldte til ekstraordinær generalforsamling i oktober, og her blev næstformand Bjarne Jensen 

indsat som kasserer, og suppleant Poul Erik Pedersen indtrådte i bestyrelsen, og blev ved 

førstkommende bestyrelsesmøde valgt som ny næstformand. 

Vi har en aftale med vores instruktører om at de har forpligtiget sig til at tage mindst 2 vagter om 

ugen i snit – dette er der desværre flere der ikke opfylder, og derfor har vi i løbet af året set os 

nødsaget til at sige farvel til et par stykker. 

Nogle har også været nødt til at holde pause i en periode – og en er stoppet på grund af at 

pågældende har følt sig truet af medlemmer, der ikke har villet efterleve de regler der er i 

foreningen. 

Der har været problemer og er fortsat problemer med at medlemmer lukker deres venner ind i 

centret på deres brikker. Det er noget vi i bestyrelsen har meget fokus på, og som vi slår så hårdt 

ned på, som vi har kompetence til. 

Vores instruktører og alle i bestyrelsen er frivillige – og er derfor ikke lønnet. Fitness Ishøj er en 

forening og ikke et kommercielt center – derfor er al vores fritid ikke tilgængelig. Flere af os i 

bestyrelsen og instruktørgruppen har arbejde, og derfor kan det ikke forventes at der bliver svaret 

på henvendelser samme dag som der bliver skrevet. 

Vores medlemstal er stagnerende. Vi er omkring 300 medlemmer. Ved sidste generalforsamling 

blev der oplyst et noget hørere tal – det var desværre ikke korrekt, da der fra den tidligere 

kasserers side ikke var et overblik over hvor mange medlemmer vi har – det skulle der gerne nu 

være mere styr på. 

Vores maskiner er nu betalt ud, og vi skylder ikke mere noget på dem. 

Vi i bestyrelsen kigger løbende på mulighed for at finde nye maskiner – hvis der er plads til dem. 

Der er blandt andet indkøbt en Tour de France cykel – hvor der er sat nyt modem op, så den kan 

køre trådløst. 

Der bliver også indkøbt et nyt TV, der kan vise digitale kanaler. 

Poul Erik er i samråd med Kai ved at kigge på hvilke maskiner vi kan udvide med her i 2016 – det 

kan vi forhåbentlig snart fortælle mere om. 



I 2015 blev alle medlemmer tilbudt et gratis foredrag med Nicklas Pyrdol. Det var et foredrag 

omkring motivation og om hvordan man kommer videre med sin træning og holder gejsten oppe. 

Desværre var der kun meget få der deltog i foredraget. 

Nicklas tilbød at komme igen i januar – men dette blev aflyst, at der kun var 15 tilmeldt – inklusiv 

en del medlemmer fra bestyrelsen. 

 

Vi vil fortsat arbejde på nye tiltag i foreningen i form af holdtræning – udover spinding hold. Vi 

tilbyder vores instruktører at videreuddanne sig – og få lyst til at tilbyde nogle andre former for 

holdtræning – det er kun fantasien der sætter grænser. 

 


