
Referat af generalforsamling 2019 
 

mandag den 25. marts kl. 19.00 
i Ishøj Idrætscenter, Hjørnelokalet 

 
 

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 
Bjarne omdelte regnskabet til medlemmerne. Regnskabet blev godkendt efter gennemgang 
af diverse poster. 
Brian oplyste, at kommunen i de næste par år vil prioritere de udendørs arealer. Herefter vil 
Fitness Ishøj så evt. kunne komme i betragtning til at få et ekstra lokale til holdtræning. 
 

5. Kasseren fremlægger budget 
Budgettet blev godkendt. Der var spørgsmål til, hvorfor der kun var sat 25.000 kr. af til ren-
gøring, når der var brugt 45.000 kr. i regnskabet. Bjarne vil undersøge/rette. 
 

6. Fastlæggelse af kontingent 
Det nuværende kontingent fastholdes. 
 

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

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 og Per blev valgt. 
 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, vælges for 1 år ad gangen 
Finn Andersen og Poul Erik Hansen blev valgt. 
 

11. Valg af revisorer 
Mette Sørensen er på valg og modtager genvalg 
Mette blev valgt. 
 

12. Valg af revisorsuppleant, vælges for 1 år 
Suhail Mahmood blev valgt. 
 

13. Eventuelt 
Der var spørgsmål til, om instruktører skal have speciel uddannelse til at have med syge 



personer at gøre. 
 
Det skal der ikke. Poul Erik oplyser, at instruktørerne viderefører det træningsprogram, som 
den syge person har fået lagt af en fysioterapeut eller anden behandler. Såfremt personen 
ikke har et program med, har vi mulighed for at kontakte kommunen for nærmere oplysnin-
ger. 
 
Der var ønske om, at vi anskaffer en papirkurv samt en papirholder til spinningsrummet. 
 
Et medlem spørger, om vi er opmærksomme på, at der er instruktører til stede om aftenen, 
som ikke er disponible, idet de selv træner. 
 
Der var ønske om en kopimaskine. Bestyrelsen oplyser, at man kan få kopieret i Hallen ved 
siden af informationen. 
 
Der blev spurgt, om man på hjemmesiden kan se, hvornår der er instruktører til stede. Jens 
Jørgen oplyser, at der er instruktører til stede mellem kl. 8.00-12.00 og mellem 17.00-21.00 
mandag til torsdag. Bestyrelsen tilstræber, at det på et tidspunkt vil fremgå af hjemmesi-
den, hvem der er instruktør og hvornår. 
 
Vores 2 kostvejledere er færdige med deres uddannelse den 26.5.2019. Herefter bliver ud-
arbejdet et koncept, hvordan man skal forholde sig, hvis de skal konsulteres. 
 
Der var forslag til, at vi på vores hjemmeside skulle gøre mere for at tiltrække unge menne-
sker. 
 
Brian takkede for godt fremmøde. Der deltog i alt 35 medlemmer inkl. bestyrelsen til gene-
ralforsamlingen. 

 
 


