
Referat af generalforsamling 2016 
mandag den 21. marts 2016 kl. 19.00 

i Ishøj Idrætscenter 
 

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 
Kasseren omdelte regnskabet til medlemmerne. Regnskabet blev godkendt 
 

5. Kasseren fremlægger budget 
Kasseren omdelte budgettet til medlemmerne. Budgettet blev godkendt 
 

6. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentet er uændret. Der er ikke kortere medlemsskaber end 3 måneder. 
Der blev stillet spørgsmål til seniorrabat. Det kunne være en mulighed, men skal vedtages 
på en ekstraordinær generalforsamling eller være sendt som et forslag til den ordinære 
generalforsamling. 
 

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

8. Valg af bestyrelse 
På lige år, formand samt 1 bestyrelsesmedlem 
Formand Trine Pirmo er på valg, modtager genvalg 
Trine Pirmo blev valgt 
 

9. Bestyrelsesmedlem Susanne Ploug Larsen er på valg, modtager genvalg 
Susanne Ploug Larsen blev valgt 
 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, vælges for 1 år ad gangen 
Der blev ikke valgt nogle bestyrelsessuppleanter 
 

11. Valg af revisorer, Holger Axel er på valg 
Holger Axel blev valgt 
 

12. Valg af revisorsuppleant, vælges for 1 år 
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant 
 

13. Eventuelt 
Bjarne oplyser, at der lige er opsat modem på bjergcyklen.  
Der var spørgsmål til, om det kun er Ishøj-borgere, der kan træne i Fitness Ishøj med 
tilskud. Der modtages tilskud for alle, som er under 25 år eller over 60 år. 
  



Ulla spørger, om der er nogen, der kan vise, hvordan de nye kettle bells bruges. Poul Erik 
vil vise hvordan. 
Ulla bemærker, at de nye grå måtter både er for hårde og for små. 
 
Da vi ikke ved, hvorfor nogle medlemmer holder op, var der forslag til at udfærdige et 
spørgeskema, som bl.a. kunne give svar på det. 
 
Der var forslag til, om det var muligt at give en prøvetime i spinning og fitness for evt. nye 
medlemmer, men det er ifl. reglerne ikke tilladt. 
 
Det er heller ikke tilladt at opstille en automat til drikkevarer, som der var forslag til. Der 
henvises til Cafeen, som sælger drikkevarer. 
 
Der blev spurgt, om vi kunne få opsat en hjertestarter. Bestyrelsen vil undersøge, men der 
sidder allerede en i forhallen. Ifl. Brian er der før sendt en ansøgning til TRYGFONDEN, 
som er blevet afvist, da der i forvejen sidder en i bygningen. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede efter 1 time, og formanden takkede for fremmødet. 
 
 

 


