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Referat af ekstraordinær generalforsamling 22. oktober 2014 

Referat 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Niels Østergaard, formand for Fitness Ishøj, bød velkommen til de 44 deltagere, og gik heref-

ter over til første punkt på dagsorden – valg af dirigent. 

 

Brian Pirmo blev enstemmigt valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 
Klaus Helsøe blev valgt som referent. 

Trine Pirmo og Bjarne Jensen blev valgt som stemmetællere. 

 

3. Formanden informerede om baggrunden på generalforsamlingen 
På bestyrelsesmødet den 30.9.2014 meddelte næstformand Leif Braunstein, at han trådte ud 

af bestyrelsen. Leif har udført et stort arbejde for foreningen ikke mindst i forhold til rekrutte-

ring og uddannelse af instruktører og mere generelt samarbejdet med instruktørgruppen. 

I forlængelse heraf valgte Niels Østergaard at gå af som formand. Niels har været med i hele 

opbygningen af foreningen, men den proces er tilendebragt, og nu skal foreningen videreud-

vikles. Niels har vurderet, at der i den forbindelse er behov for nye kræfter i bestyrelsen. 

 

En af udviklingsopgaverne er at indføre en mere fleksibel betalingsform samt undersøge mu-

ligheden for at indgå andre samarbejdsrelationer og typer medlemskaber end det personlige 

medlemskab, der p.t. er gældende ifølge vedtægterne. 

 

På den baggrund besluttede bestyrelsen at træde samlet tilbage og indkalde til en ekstraordi-

nær generalforsamling, hvor valg af en ny bestyrelse, var vigtigste punkt på dagsordenen. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen bad om generalforsamlingens opbakning til at indføre en fleksibel betalingsord-

ning samt til at indgå nye samarbejdsaftaler med f.eks. institutioner, 

 

Der har fra flere medlemmer været et ønske om at kunne betale mere fleksibelt end den nu-

værende måde, hvor der enten betales 800 kr. to gange årligt (faste terminer) eller 1.500 kr. 

for et årskontingent. Efter at foreningssystemet Conventus er implementeret, er det muligt 

uden ekstra arbejde for kassereren at modtage kontingenter med fleksible terminer, ligesom 

medlemmer kan betale kontingentet for en måned af gangen. 

 

Det blev oplyst, at der er to problemstillinger i forbindelse med kontingentbetaling, som be-

styrelsen skal forholde sig til: 

1. DGI/DIF har lånt Fitness Ishøj penge til opstarten. Hermed følger et krav om, at man 

som medlem skal binde sig for 3måneder. 

2. Fra politisk hold er det meldt ud, at foreninger med fitness skal have medlemskaber 

af en varighed på mindst tre måneder, så der kan skelnes mellem fitnessforeninger og 

kommercielle centre. Det skyldes pres fra de kommercielle fitnesscentre. 

 

Forslaget gav anledning til en del diskussion. Resultatet blev, at forslaget blev delt i to: 

1. Det blev godkendt, at bestyrelsen får mandat til at indføre fleksible betalingsperioder. 



2. Det blev godkendt, at foreningen kan indgå samarbejdsaftaler med f.eks. kommunale 

institutioner indenfor de gældende retningslinjer. 

Kræver en samarbejdsaftale vedtægtsændringer, skal det godkendes på en generalfor-

samling. 

 

5. Valg af formand 

Trine Pirmo blev valgt frem til ordinær generalforsamling i marts 2016 

. 

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 
Susanne P. Larsen blev genvalgt frem til ordinær generalforsamling 2016 

Bjarne Jensen og Maja Aggergaard blev valgt frem til ordinær generalforsamling i marts 

2015. 

 

7 Valg af kasserer 

Søs Nielsen blev genvalgt som kasserer frem til ordinær generalforsamling marts 2015. 

 

8.  Valg af to suppleanter 
Søren Mortensen og Poul Erik Petersen blev valgt som suppleanter frem til ordinær general-

forsamling i marts 2015. 

 

9. Valg af revisorer 

Ikke aktuelt 

 

Revisorsuppleant: Niels Østergaard blev valgt frem til generalforsamlingen i marts 2015. 

 

10. Eventuelt 

Det blev fastslået, at døren ind til spinningrummet godt må stå åbent, så cyklerne kan benyt-

tes individuelt, når der ikke er holdtræning. 

 

Flere medlemmer har ikke fået svar, når de har sendt mails til kassereren. Søs lovede et tjek-

ke, så dette problem kan undgås i fremtiden. 

 


