
Referat af generalforsamling 2017 
mandag den 22. marts kl. 19.00 
i Ishøj Idrætscenter, lokale 1-2 

 
1. Valg af dirigent 

Brian Pirmo blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 
Susanne Ploug Larsen blev valgt. Der var ikke behov for stemmetællere. 
 

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse 
Formandens beretning blev godkendt. (Vedlagt) 
 

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Kasseren omdelte regnskabet til medlemmerne. Regnskabet blev godkendt. Der er p.t. 334 
medlemmer af foreningen. Der var spørgsmål til, hvorfor regnskabet ikke fremgår af 
foreningens hjemmeside. Brian oplyser, at Ishøj Kommune ønsker, at alle foreninger i 
kommunen lægger deres regnskab på de respektive hjemmesider. Så regnskabet vil 
fremgå af Fitness Ishøjs hjemmeside også.  
 
Der var også spørgsmål til udgiftssiden ”maskiner og udstyr”, hvorfor det faktiske forbrug er 
kr. 154.257,- i forhold til det budgetterede på kr. 35.000,- . Det skyldes bl.a. indkøb af 
cykelcomputere til spinnings cyklerne og indkøb af vandbeholder og krus til medlemmerne. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

5. Kasseren fremlægger budget 
Kasseren omdelte budgettet til medlemmerne. Budgettet blev godkendt. 
 

6. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentet er uændret. Der er ikke kortere medlemsskaber end 3 måneder. 
Der blev stillet spørgsmål til, om kommunens tilskud kunne komme medlemmerne til gode. 
Det er der ikke stemning for, idet det administrativt vil blive alt for besværligt. Det kan 
selvfølgelig sendes som et forslag til den ordinære generalforsamling. 
 

7. Indkomne forslag, forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingen 
Der var ingen forslag 
 

8. Valg af bestyrelse 
På ulige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer 
Kasserer Bjarne Jensen er på valg, modtager genvalg 
Bjarne Jensen 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 1 år ad gangen 
På valg er Brian Pedersen og Jawad Iqbal, som er valgt for 1 år 
Jens Jørgen Nielsen blev valgt 
 
 



11. Valg af revisorer 
Poul Erik Snoer er på valg 
Poul Erik Snoer blev valgt 
 

12. Valg af revisorsuppleant, vælges for 1 år 
Finn Snebang Christensen blev valgt 
 

13. Eventuelt 
Der var spørgsmål til, om musikken til spinningen kunne risikere at blive opkrævet Codan 
afgifter. Brian vil undersøge. 
 
Der var ønske om at få en ny radio. Brian mener, at det godt kan lade sig gøre. Der blev 
gjort opmærksom på, at nogle medlemmer bruger musikanlægget fra spinnings lokalet og 
skruer meget højt op. Der var forslag til indkøb af skab/boks, så evt. ledninger kan låses 
inde, så anlægget ikke kan bruges som musikanlæg til fitness-lokalet, men udelukkende til 
spinning. 
 
Der mangler en nøgle til værdiboks nr. 12, og der mangler også sikkerhedsnåle. Bjarne vil 
købe sikkerhedsnåle. 
 
Der blev spurgt, om klimaanlægget kunne blive koldere. Klimaanlægget kører efter 
bevægelsessensorer, dvs det går først i gang, når der er bevægelse i lokalet. Det styres i 
øvrigt fra kommunen. 
 
Der blev spurgt, om man kan være medlem af foreningen, hvis man ikke bor i kommunen. 
Det kan man godt. 
 
Generalforsamlingen sluttede efter 1 time, og formanden takkede for fremmødet. 
 
 

 


