
Fitness Ishøj 

Referat – ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 11. marts 2014. 

 

1. Valg af dirigent – Klaus Helsøe blev valgt 

2. Valg af referent og to stemmetællere: 

- Brian Pirmo blev referent 

- Joan Rasmussen og Ulla Lauridsen blev valgt som stemmetællere 

3. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt med følgende kommentarer: 

- Leif Braunstein informerer om instruktørernes store andel i arbejdet med rekruttering. 

- Maja Sørensen oplyser korrekt, at hun har tilbudt at lave stram-op-hold i gymnastiksalen, hvis hun 

får kursus. 

- Det angives at flere ikke har modtaget mails om kontingent, hvilket kan have haft betydning for de 

manglende/forsinkede fornyelser af medlemskab. 

4. Kassereren fremlægger regnskabet, som godkendes. 

5. Kassereren fremlægger budget. 

6. Fastsættelse af kontingent. Satserne fastholdes: kr. 800 for et halvår, kr. 1.500 for et helt år, kr. 150 

for brik-aktivering/reaktivering og kr. 150 pr. måned frem til start af ny kontingent-periode. 

7. Indkomne forslag: bestyrelsen foreslår passivt medlemskab til kr. 150 med periode fra februar til 

januar. Det blev vedtaget. 

Medlemmer fra IMCC foreslår en ændring af betalingsterminer. Forslaget blev nedstemt. 

8. Valg til bestyrelsen: Niels Østergaard blev valgt som formand for yderligere 2 år 

Leif Braunstein blev valgt som bestyrelsesmedlem for yderligere 2 år 

Søs blev valgt som kasserer for 1 år 

Susanne Larsen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år 

Thomas Eul blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter: Trine Pirmo blev valgt for 1 år 

10. Valg af revisor: Holger Axel blev valgt for 2 år 

Valg af revisorsuppleant: Bjarne Jensen blev valgt for 1 år 

11. Der klages igen over aircondition. Desværre tænder folk for radiatorerne, som nu får nye 

termostater. De åbnede også tidligere for vinduerne, som nu er blokerede. Aircondition virker kun 

for lukkede vinduer, og når der er folk i rummet. 18 grader i træningsrummet og 16 grader i 

bodybike-rummet. 

Dansk vejledning til nakkemaskinen efterlyses. Det foreslås, at der søges på nettet. 

En udbygning af Ishøj Idræts og Fritidscenter er ved at blive forhandlet/planlagt. Udbygningen skal 

blandt andet indeholde en ”hal 4” og forhåbentlig plads til flytning og udvidelse af Fitness Ishøjs 

lokaler. Niels og Kai informerer om planerne. 

Der kigges i øjeblikket på statistikker over brugen af træningsfaciliteterne. Det har afdækket et 

problem med medlemmer, som tilsyneladende lukker andre ind. Det undersøges nærmere. 

Leif takker instruktørerne for deres store indsats. Der er pt. ca. 30 instruktører inklusiv spinning-

instruktører. 

Der installeres solanlæg på Idrætscentret. Det forårsager nogen støj. 

René Morsing og Maria Hansen udtrådte af bestyrelsen og fik vin. 


