
Referat af generalforsamling 2018 
 

mandag den 12. marts kl. 19.00 
i Ishøj Idrætscenter, Hjørnelokalet 

 
 

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 
Bjarne omdelte regnskabet til medlemmerne. Regnskabet blev godkendt. Der er p.t. 345 
medlemmer af foreningen.  
 

5. Kasseren fremlægger budget 
Kasseren omdelte budgettet til medlemmerne. Budgettet blev godkendt. Der var spørgsmål 
til, hvorfor der kun var sat 25.000 kr. af til uddannelse. Det blev oplyst, at vi p.t. har instruk-
tører nok, så vi regner ikke med, at der er behov for at afsætte flere penge af til det.   
 

6. Fastlæggelse af kontingent 
Det nuværende kontingent fastholdes. 
 

7. Indkomne forslag, forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før general-
forsamlingen 
Der var et enkelt forslag, som ønskes behandlet under eventuelt. 
 

8. Valg af bestyrelse 
På lige år, formand og 1 bestyrelsesmedlem 
Formand Trine Pirmo er på valg, men modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår Jens Jørgen Nielsen som ny formand 
Jens Jørgen Nielsen blev valgt. 
 

9. Bestyrelsesmedlem Susanne Ploug Larsen modtager genvalg 
 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, vælges for 1 år ad gangen 
Anita Algreen-Ussing og Kristina Swenson blev valgt 
 

11. Valg af revisorer 
Holger Axel er på valg 
Holger Axel modtager genvalg 
 

12. Valg af revisorsuppleant, vælges for 1 år 
Mette Sørensen blev valgt 
 

13. Eventuelt 
Der var spørgsmål til, om vi kunne købe en maskine, der træner lår og baller. Der blev op-
fordret til at komme med forslag til bestyrelsen i løbet af året vedr. indkøb af nye maskiner. 



Der var forslag til, at man evt. fjernede nakkemaskinen, da den ikke bliver brugt så meget. 
Det blev samtidig oplyst, at en del af medlemmerne bruger den forkert. 
 
Det blev oplyst, at de 4 nye spinningscykler ikke helt virker efter hensigten. Det drejer sig 
om styrkeknappen, der er for følsom i forhold til de gamle cykler. 
 
Der var ønske om at starte et nyt spinningshold op om aftenen, eks. fra kl. 20.00 – 21.00. 
Kristina kunne måske være interesseret i at være spinnings instruktør på det. 
 
Der var et ønske om at få en mere effektiv ventilation i det kommende nye spinningslokale. 
Brian oplyser, at ventilationen kun kører, når der er nogen i lokalet. Den manglende ventila-
tion kan skyldes, at der er for meget fugt i lokalet, og at luften skal udskiftes jævnligt. Besty-
relsen vil tale med Kai vedr. problemet. 
 
Det blev foreslået, at vi på hjemmesiden skal oplyse, at vi er i gang med en ombygning, og 
at medlemmerne opfordres til at komme med ønsker til indkøb af nye maskiner. 

 
 

 


