
Referat af ordinær generalforsamling i Fitness Ishøj, torsdag d. 21/3-13 kl. 19. 

Punkt 1 – Valg af dirigent: Klaus Helsøe blev foreslået og valgt. 

Punkt 2 – Valg af referent og to stemmetællere: Brian Pirmo blev valgt til referent. Stemmetællere bliver 

valgt ved behov. 

Punkt 3 – Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse: Beretningen er vedlagt. 

Beretningen blev godkendt med følgende kommentarer: 

• Flere har ikke fået indkaldelse til generalforsamlingen. 

• Der var stor ros til instruktørerne. 

• Der blev spurgt om foreningen står over for en flytning, så der ikke skal bruges midler på 

ombygning af omklædningerne. På et tidspunkt skal Fitness Ishøj flytte, men ikke de første par år.  

• Der var problemer med tøjopbevaring om eftermiddagen/aftenen, men ikke morgen/formiddag. 

Der var en lang diskussion om skabe til omklædningerne. Der vil blive opstillet en taskebar i selve 

træningslokalet, så snart det er muligt. 

• Lugten (stanken) i omklædningerne blev kommenteret og forklaret. Der arbejdes løbende på at 

mindske problemet. 

Punkt 4 – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (vedlagt) til godkendelse: Det blev godkendt 

med spørgsmål til valget mellem køb vs leasing. Den endog meget favorable aftale blev skitseret mht. 

udbetaling, samt månedlige rater. Det blev ligeledes forklaret, hvor i regnskabet det valgte udstyr fremgår. 

Punkt 5 – Kassereren fremlægger budget (vedlagt): Der blev spurgt til, hvornår foreningen forventes at 

have overskud. Iflg. Budgettet, og med en forventning om at 80% af medlemmerne forlænger deres 

medlemskab + et mindre antal nye medlemmer, vil der være overskud i 2013, samt positiv egenkapital i 

2014, som det ser ud nu. Udstyret vil blive nedskrevet i værdi over de næste 36 måneder og derefter købt 

af foreningen. 

Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent: Nuværende satser fastholdes. Dvs. 800 kr. for et halvt år og 1.500 for 

et helt år. Nøglebrikken vil fortsat koste 150 kr. (også hvis et medlem smider den væk eller ødelægger den). 

Hvis man melder sig ind mellem de to faste kontingent-datoer (1/2 og 1/8), skal man betale 150 kr. pr. 

løbende måned frem til førstkommende kontingent-dato plus 150 kr. for nøglebrik. F.eks. indmelding i maj: 

600 kr. (maj, juni og juli = 450 kr. + nøglebrik = 150 kr.). Der blev foreslået en afdragsordning, som blev 

nedstemt på grund af den medfølgende administration til opfølgning og rykkere osv. 

Punkt 7 – Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 

Punkt 8 – Valg til bestyrelsen på ulige år:  

• René Morsing blev genvalgt som kasserer, men meddelte, at han fratræder om 1 år, så foreningen 

har 1 år til at finde en ny kasserer. 

• Erling Böttcher træder tilbage. Eva Dalsfeldt blev valgt til posten for to år. 

• Maria Hansen genvælges for to år. 

Punkt 9 – Valg af to bestyrelsessuppleanter: Thomas Eul vælges for et år. Den anden post er fortsat vacant. 



Punkt 10 – Valg af revisor på ulige år: 

• Joan Rasmussen er ikke mødt og erstattes for to år af Poul Erik Snoer. 

• Holger Axel vælges for et år som suppleant. 

Punkt 11 – Eventuelt: 

• Formanden nævner nogle fremtidsplaner. Blandt andet deltagelse ved Copenhagen Art Run d. 

11/9-13 i tråd med seneste udvikling af udendørs fitness. 

• Diskussion om rengøring er instruktørernes job. Det er ikke medlemmernes og sådan set heller ikke 

instruktørernes, men nogle instruktør føler, at de gerne vil gøre rent. Der er rengøringsartikler til 

rådighed. 

• Forespørgsel om foreningen betaler for løb, konkurrencer og lignende. Det gør foreningen ikke, 

men det blev foreslået bestyrelsen at overveje tilmeldinger som PR. 

• Medlemmerne mente, at bestyrelsen ikke skulle være ”for nærige” med tingene på ønskelisten. 

• Der strammes op på vagtplanerne for instruktørerne, så der er instruktører i de oplyste intervaller. 

Telefontiden er blevet indskrænket. 

• Billeder af instruktører og bestyrelse m/fornavn vil snarest og løbende blive sat op i 

træningslokalet. 

• Brug logbogen i det hvide skab! 

• Klaus takker alle på kommunens vegne. 

• Erling takkes for indsatsen i foreningens første år. 

• Kim viser et Youtube-klip om Copenhagen Art Run fra TV-Ishøj. 

Generalforsamlingen afsluttes kl. 20.55. Tak for gode diskussioner. 

 

Referent: Brian Pirmo 



Fitness Ishøj 

Bestyrelsens beretning for 2012 

 

Den korte 

 

Vi har gennemført en etablering af foreningen ved stiftende generalforsamling den 21. marts 2012 

efter oplæg fra Ishøj Idrætsråd. Ishøj Idrætsråd er en sammenslutning af idrætsforeninger i Ishøj 

Kommune.  

Der blev valgt en bestyrelse, som sammen med en række tilforordnede og ad-hock medlemmer af 

diverse udvalg, har arbejdet på etableringen i lokaler i Ishøj Idræts- og fritidscenter. 

Adskillige meldte sig som instruktører og gennemførte den krævede uddannelse. 

Fitness Ishøj slog dørene op ved et åbent hus arrangement den 18. november 2012 og påbegyndte sin 

daglige drift mandag den 19. november 2012. 

Fitness Ishøj er en nøglekortsforening, hvor medlemmerne kan træne i åbningstiden, når de har lyst. 

Alle skal modtage en personlig instruktion, før de kan begynde træningen. Der vil ikke altid være 

instruktører til stede, og man vil derfor kunne/skulle træne på egen hånd.  

 

Der lægges vægt på, at der er tale om et dopingfrit miljø. Man kan forvente, at der dukker 

dopingkontrol op.  

 

 Der vil i udgangspunktet være åbent 365 dage om året i tidsrummet 06 – 23. 

 

Foreningen har sit udgangspunkt i konceptet under Foreningsfitness som er et samarbejde mellem 

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF). 

Foreningen har tilmeldt sig diverse interesse organisationer. 

Bestyrelsen glæder sig over et år med et godt samarbejde med de mange aktører, som har følt interesse 

for foreningen.  

 

Den grundige 

Indledning 

På en velbesøgte stiftende generalforsamling den 21. mårts 2012 i Ishøj Idræts & Fritidscenter fik 

Ishøj en ny forening: ForeningsFitness Ishøj.  
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Initiativet er kommet fra Ishøj Idrætsråd, og generalforsamlingen blev indledt med, at Brian Pirmo, 

formand for Ishøj Idrætsråd, orienterede om det forberedende arbejde frem mod den stiftende 

generalforsamling.  

 

Foreningsfitness er et koncept, der er udviklet i et samarbejde mellem DGI og DIF. Til det indledende 

arbejde har vi modtaget konsulentbistand fra DGI/DIF  

 

Som navnet siger, er der tale om en forening med aktiviteten fitness, hvor både ledere og instruktører 

arbejder frivilligt og ulønnet.  

 

Instruktørerne skal gennemgå kurser for at blive godkendt. De får ikke løn men en gratis uddannelse, 

tøj og gratis træning i centret. Målet er  at rekruttere 15 – 20 instruktører, der forventes at virke i ca. 2 

timer pr. uge.  

 

 Medlemskabet er personligt. Man kan ikke melde sig ind som gruppe eller forening.  

 

Der var til den stiftende generalforsamling udarbejdet et oplæg til både anlægs- og driftsbudget, som 

den kommende bestyrelse kunne arbejde videre med. Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe, der til 

bestyrelsen skulle komme med et oplæg til indkøb af udstyr/maskiner. Der var også indhentet 3D 

tegninger med oplæg til indretning af lokalerne. De er på 250 m2 eks. omklædningsrum.  

 

Etablering 

 

Formanden for foreningen indkaldte bestyrelsen og valgte straks at supplere med tilforordnede der 

skønnes at besidde særlige kvalifikationer: 

 

Opgaverne blev fordelt og der blev etableret diverse teams i løbet af processen, så som : 

  

a. Byggeteam. 

b. Instruktørteam 

c. IT 

d. Materialeteam 

e. PR. kommunikation 

 

Økonomisk status i forbindelse med etableringen. 

Der blev søgt om økonomisk støtte hos diverse fonde, Ishøj kommune og hos Ishøj Idrætsråd. 

For at sige det lige ud har vi alene modtaget støtte fra kommunen og Idrætsrådet. 
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Vi har også søgt og modtaget et lån for Foreningsfitness. 

Uanset disse væsentlige ændringer i forhold til den skitse, som etableringsbudgettet viste sig at være, 

er det lykkedes os at foretage etableringen via vores maskinleverandør MedicSport, Ikano Finans og 

med velvilje fra Ishøj Idræts- og Fritidscenter, uden at enkeltpersoner eller andre har stille separat 

sikkerhed. 

 

Administration 

I løbet af processen konstaterede vi, at det ikke var muligt  at hedde det oprindelige navn, da 

”Foreningsfitness” er er et beskyttet navn, som vi ikke måtte anvende. På grund af denne usikkerhed 

vedrørende navnet, blev det besluttet at foreningens navn skal være.  

Fitness Ishøj 

 

Byggeteam 

Byggeteamet har forestået og gennemført ombygningen af lokalerne. Også her mødte vi udfordringer, 

f.eks. viste det sig i løbet af sommeren, at lokalerne kunne blive, skal vi sige, varme. 

Hvorfor det har været nødvendigt at etablere aircondition Jeg tror, at vi alle kan være glade for den 

tillægsbeslutning. 

Der er udført et stort stykke arbejde med træningslokalerne. Omklædningsrummene er der pt. ikke 

foretaget noget i. Det må nok vente lidt. 

 

Instruktørteam. 

Adskillige har meldt sig som instruktør, faktisk overvældende mange, hvilket vi er meget glade for. 

Der har været tale om engagerede og aktive medlemmer, som har påtaget sig denne gerning i form af 

gennemført uddannelse og et stærkt engagement i den daglige drift. 

Vi har i dag en instruktørstab på 26 medlemmer. 

 

IT 

Foreningens hjemmeside fungerer og kan nu findes. Også her støtte vi på udfordringer bl.a. omkring 

logo og navn. 

 

I bestyrelsen har vi drøftede de forskellige muligheder for valg af administrations- og regnskabssystem 

og er blevet enige om at indkøbe DGI’s Conventus program til formålet.  

Det kan dog ikke skjules, at lige netop administration ikke har haft den højes prioritering, og at dette 

felt har stået i skygge af selve etableringen. 

Der er jo selvfølgelig heller ikke nogen grund til at lave forkromede forretningsgange, hvis der ikke 

blev etableret nogen forening. 
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Materialeteam. 

Vi har valgt Professionelt Cybex udstyr til både styrke- og kredsløbstræning fra Medicsport. 

En enkelt, men meget væsentlig maskine til nakke træning, er det endnu ikke lykkedes os at få 

anskaffet, tros ihærdigt forsøg. Der arbejdes fortsat på dette. 

Den daglige drift har vist, at der til stadighed er ønsker, store som små. Over dette har bestyrelsen en 

udarbejdet en ”ønskeliste”, som søges opfyldt uprioriteret og når økonomien er til det.  

PR kommunikation 

Foreningen har som tidligere nævnt en hjemmeside og er på Facebook. Der har også været en 

indledende flyer, som nu er blevet revideret med en ny opdateret folder. 

Vi har også været præsenteret i ”Ishøj Nyt” og i TV-Ishøj. 

Endvidere er alle foreninger i Ishøj tilskrevet via deres mailadresser. 

Vi vil pt. Ikke ofre økonomi på annoncer eller lignende. 

 

Økonomi  

Vores aktivitet har været tilpasset vores økonomi, men er selvfølgelig præget af hele etableringen. 

Med det nuværende medlemstal på ca. 380, ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden. 

TAK 

Til sidst en stor tak for et godt og udbytterigt samarbejde i bestyrelsen. 

Endvidere skal der lyde en stor tak til vores instruktører og Ishøj Idræts- og Fritidscenter for deres 

store indsats. 

På bestyrelsernes vegne 

Niels Østergaard, formand 

marts 2013 



Driftsregnskab for perioden 21.3.2012 til 31.12.2012

Note

INDTÆGTER:

Kontingenter 147.900,00

Nøglebrikker 8.100,00

Aktivitetstilskud 30.000,00

Indtægter ialt 186.000,00

UDGIFTER:

Aktivitetsudgifter

Leasingudgifter 119.301,25

Maskiner og udstyr 10.208,88

Uddannelse 52.462,50

Ombygning og indretning af lokale 300.000,00

Forsikring 5.154,25 487.126,88

Administrationsudgifter

Tøj 18.366,25

Diverse småudgifter 6.580,81

Gebyrer mm. 163,22 25.110,28

Udgifter ialt 512.237,16

Periodens resultat -326.237,16

Der overføres til egenkapitalen

Fitness Ishøj

Regnskab 2012



Status pr. 31.12.2012

AKTIVER:

Bankindestående 49.962,84

Aktiver ialt 49.962,84

PASSIVER:

Mellemregning med Ishøj Idrætsråd 60.000,00

Kreditorer 316.200,00 376.200,00

Egenkapital -326.237,16

Passiver ialt 49.962,84

Bestyrelse

Ishøj, den 17. marts 2013

René Morsing, kasserer

Niels Østergaard Petersen, formand Leif Braunstein, næstformand

Erling Böttcher Maria Kim Sol Strandgaard Hansen

Revision

Ovenstående regnskab er revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ishøj, den 17. marts 2013

Joan Rasmussen Kim Grau

Regnskab 2012

Fitness Ishøj



Driftsbudget for perioden 01.01.2013 til 31.12.2013

Note

INDTÆGTER:

Kontingenter 553.350,00
Nøglebrikker 32.000,00
Kommunalt medlemstilskud 12.500,00
Kursustilskud 83.650,00

Indtægter ialt 681.500,00

UDGIFTER:

Aktivitetsudgifter

Leasingudgifter 373.132,75
Maskiner og udstyr 26.193,75
Uddannelse 69.776,00
Ombygning og indretning af lokale 125.000,00
Musikafgifter 5.000,00
Forsikring 12.000,00 611.102,50

Administrationsudgifter

Tøj 16.095,25
Mødeudgifter og diverse udgifter 32.603,03
Gebyrer mm. 500,00 49.198,28

Udgifter ialt 660.300,78

Periodens resultat 21.199,22

Der overføres til egenkapitalen

Fitness Ishøj

Budget 2013



Status pr. 31.12.2013

AKTIVER:

Bankindestående 115.162,06

Aktiver ialt 115.162,06

PASSIVER:

Mellemregning med Ishøj Idrætsråd 60.000,00
Kreditorer 360.200,00 420.200,00

EGENKAPITAL:

Egenkapital primo -326.237,16
Årets resultat 21.199,22
Egenkapital ultimo -305.037,94

Passiver ialt 115.162,06

Budget 2013

Fitness Ishøj



FORUDSÆTNINGER:

Kontingenter:

Antal medlemmer i 1. halvår 500 321.250,00
Heraf indregnet i 2012 -147.900,00
Antal medlemmer der fornyer medlemskab 400 320.000,00
Antal nye medlemmer 2. halvår 150 60.000,00

553.350,00

Kommunalt medlemstilskud:

Under 25 år 23 5.060,00
Over 60 år 62 7.440,00

12.500,00

Engangsudgifter i budget:

Leasingudgifter, engangsydelse 113.887,75
Lyd til spinning 24.625,00
Ombygning 125.000,00

Engangsudgifter i alt 263.512,75

Fitness Ishøj

Budget 2013




