
Generalforsamling mandag d. 12. marts 2018 
Bestyrelsens beretning 

 
I starten af 2017 havde vi møde med formand for Borup Fitness 
På baggrund af dette møde fik vi udfærdiget en Instruktørhåndbog samt en 
Instruktørkontrakt. Vi fik også lavet en mødekalender for vores 
bestyrelsesmøder, som fremadrettet skal udvides med instruktørmøderne og 
eventuelle arrangementer. 
 
Vi har i løbet af året fået flere nye instruktører og andre instruktører er holdt 
op. 
 
Poul Erik har startet vores online vagtplansystem Deltaplan op. Det fungerer 
rigtig fint – og giver et godt overblik over vagterne. 
 
Kasserer Bjarne har fået godt styr på conventus – og de løbende 
medlemsskaber – det er ikke altid så ligetil, med så mange forskellige 
medlemsskaber, der starter på forskellige tidspunkter. 
 
Vi har fået en godt samarbejde med Ishøj Kommune – vores instruktører 
hjælper KOL-patienter og andre kronisk syge med deres træning sammen 
med en fra kommunen. Herudover er der hold for unge overvægtige. 
 
I løbet af året har vi fået nyt udstyr samt vedligeholdt det eksisterende, men 
det er begrænset, hvor meget nyt udstyr vi kan fylde ind i det, i forvejen 
fyldte, lokale. 
 
Per Kaas har arrangeret nogle Ro konkurrencer, med efterfølgende frokost. 
Det har været meget populært, og det er ikke sidste gang sådan noget bliver 
arrangeret. 
 
Vi har endelig fået overbevist Ishøj kommune, at det er relevant med mere 
plads, og derfor fik vi i starten af 2018 svar på at vi får endnu et lokale til 
Fitness Ishøj. 
Det bliver lokalet der ligger på den anden side af vores eksisterende lokale – 
i et af de gamle klublokaler – Ishøj gymnastik forening flytter, og andre 
kommer til at dele lokaler. 
Jeg har informeret bestyrelsen og instruktørerne i slutningen af 2017, at jeg 



ikke modtager genvalg på denne generalforsamling, derfor er det den nye 
bestyrelse, der skal indrette de nye lokaler. 
Det bliver dejligt at få lidt mere plads og åbner op for nogle flere muligheder 
for fremtiden. 
 
Vi har også fået lov til at låne Linedance-lokalet om mandagen. Her kører en 
af vores instruktører cirkeltræning. Det er utrolig populært, og vi håber der 
kan blive flere holdtræninger i fremtiden – hvis vi kan finde lokalerne til det. 
Det er dér vores udfordringer ligger i øjeblikket. 
 
Der har været klager over badefaciliteterne samt lugtgener i urinaler. Det 
forsøger vi at forbedre i samarbejde med Ishøj Idræts og Fritidscenter. 
	


