
Bestyrelsens beretning for 2019 i Fitness Ishøj  
At gøre status over 2019 føles lidt mærkeligt, her i august 2020. Men Coronaen, har desværre forhindret os 
i at afholde generalforsamlingen før nu, så derfor vil jeg både give et tilbageblik på 2019 og den omtumlede 
tid i 2020. 
 
2019 startede stærkt med Fitness Try Day, som vi I øvrigt også deltog i 2020. Eventet gav et tocifret antal 
nye medlemmer, så vi håber at gentage succesen mange gange. Vi gik ind i året med omkring 300 
medlemmer og havde ved årets udgang omkring 25 mere – så alt i alt en positiv udvikling. 
 
Også generalforsamlingen blev en succes med i alt 35 deltagere; det har vi ikke oplevet siden de første år. 
Og der kom da heller ingen store overraskelser på mødet; alle opstillede blev genvalgt. 
 
I starten af året tog vi også en beslutning om at tilbyde kostvejledning. Trine og Betina blev uddannet og 
startede op i august med fulde huse mandag og onsdag. Og tilbuddet må siges at have været en succes, 
med både vindere og især tabere. Således har nogle deltager tabt mere end 10 kilo igennem de 12 uger 
forløbet har varet.  
 
Når man ser på vores medlemssammensætning, er den, ligesom så mange andre foreninger præget af stor 
overvægt af ældre medlemmer. Det er generelt godt for folkesundheden at ældre tager del i vores tilbud, 
men vi skal også have fat i de yngre årgange. Derfor udtænkte bestyrelsen et koncept, hvor vi tilbyder 
nedsatte priser til ungdoms- og studiemedlemmer. Konceptet blev godkendt på en ekstraordinær 
generalforsamling i august og har vist sin berettigelse. Vi har fået et par håndfulde nye medlemmer af den 
vej, primært børn af andre medlemmer. Næste skridt bliver at gøre aktivt reklame for konceptet på Ishøj 
uddannelsesinstitutioner. 
  
Vi måtte desværre stoppe CrossGym i sommerperioden da vores samarbejdspartner Udeliv og Fritid på 
Ishøj havn valgte at stoppe aktiviteterne. Vi har siden ledt med lys og lygte efter en ny måde at få gang 
i CrossGym igen, og i november har vi fået tildelt et areal ved siden af Ishøj IFs gamle klubhus lige neden for 
vinduerne. Vi har sendt en ansøgning til kommunen om økonomisk hjælp til indretning og håber snart at 
kunne komme i gang. Vi vil løbende informere Jer om fremdriften, ligesom vi også skal have uddannet et 
antal instruktører til at varetage undervisningen. Og vi har i samme moment søgt om mulighed for også at 
få en del af det gamle Ishøj IF klubhus, så vi kan få en længe ønsket holdsal. 
 
På udstyrssiden har vi gennem året haft en del udfordringer med især spinningcyklerne, som ifølge 
brugerne var for forskellige. Diverse servicebesøg og en ændret vedligeholdelse har forbedret cyklerne, 
men vi må nok se i øjnene, at vi indenfor et par år skal i gang med udskiftning. Dette vil selvfølgelig blive 
gjort i samarbejde med spinninginstruktørerne, og forventes at koste 2-300.000. 
  
I selve fitness lokalet har vi ikke foretaget de store investeringer, og skal vi der have markant mere udstyr 
skal vi have set på, hvad der så skal ud. For vi kan ikke flytte væggene. I november fik vi dog lagt nyt 
gummigulv ved bænkpres og squat stativerne, så rackene ikke kører rundt, ligesom der nu kan dødløftes 
foran rackene.  
 
Vi fik også – efter lang tids tilløb – investeret i et musikanlæg. Selve installationen var længe undervejs, og 
vi er stadig ikke helt der, hvor vi skal være. Så vi skal nok have besøg af leverandøren nok en gang.  
 
På instruktørsiden var 2019 et forholdsvis stille år. Der er selvfølgelig forsvundet et par instruktører, men i 
2019 ikke fordi bestyrelsen ikke var tilfredse med dem. Dette ses også af, at langt de fleste fik bonus for at 
have leveret mindst 80 timer.   



Vi har desværre også haft et par uheldige episoder i 2019. Den mest negative har nok været et par unge 
fodboldspilleres forsøg på at filme under døren til kvindeomklædningen. Heldigvis blev forsøget hurtigt 
opdaget og der blev prompte taget fat i fodboldklubben. En efterfølgende offerkonfrontation førte til, at 
det blev besluttet ikke at foretage politianmeldelse. 
  
Vi måtte også i november konstatere et tyveri fra kvindeomklædningen. Sagen har ført til, at vi besluttede 
at investere i aflåselige skabe til omklædningsrummene, som nu er på plads. 
 
På økonomisiden ser det særdeles fornuftigt ud; efter et omkostningstungt 2018 har vi ikke brugt så mange 
penge i 2019 og har pt. en kassebeholdning på omkring ½ million. Så økonomisk er vi godt rustet til at tage 
fat på 2020.  
 
Og så til det første halve år i 2020, som har været alt andet end et normalt år. Efter et par hektiske 
måneder med god medlemsfremgang kom der desværre en vis virus epidemi i vejen for den videre 
fremgang. Medio marts måtte vi lukke ned, hvilket varede i 3 måneder. I den periode var det de færreste, 
der holdt formen ved lige, så genåbningen i juni var kærkommen. 
 
Desværre nåede vi også at miste en del medlemmer under Corona krisen; omkring 50 forsvandt der. Vi kan 
dog se allerede, at en del af dem er på vej tilbage, ligesom vi også får nye medlemmer. De 50 medlemmer 
udgør imidlertid et manglende kontingent indbetaling på næsten 80.000 årligt, ligesom det kontingent vi 
ikke får ind for de tre lukkemåneder gør, at vi tilsammen kommer til at mangle over 200.000 i årets budget. 
Og der hjælper de 44.000, vi fik i Corona støtte fra DGI ikke meget. Så måske er det godt, at vi ikke har fået 
forpligtet os til store byggeudgifter inden vi får overblik over økonomien. 
 
Selvom vi har måttet sætte kostvejledningen på hold på grund af manglende ressourcer tror vi i bestyrelsen 
imidlertid stadig på, at vi nok skal komme ud af 2020 med ”skindet på næsen” 
  
 


