
På  den velbesøgte stiftende generålfor-
såmling den 21. mårts 2012 i Ishøj Idræts 
& Fritidscenter fik Ishøj en ny forening: 
ForeningsFitness Ishøj. 

 

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.  

Stikord fra Brians oplæg: 
 Foreningsfitness er et koncept, der er udviklet i et samarbejde mellem DGI og DIF. Vi har 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. 

Det er målet 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. 

 ForeningsFitness 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. Der er mulighed for at 

justere åbningstiden, hvis det skønnes nødvendigt. 

 Der er udarbejdet et oplæg til både anlægs- og driftsbudget, som den kommende bestyrelse kan 

arbejde videre med. Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe, der til bestyrelsen skal komme 

med et oplæg til indkøb af udstyr/maskiner. Der er også indhentet 3D tegninger med oplæg til 

indretning af lokalerne. De er på 250 m2 eks. omklædningsrum. 

 

Vedtægter 
Den stiftende generalforsamling godkendte et sæt vedtægter, der i fremtiden danner grundlaget for 

foreningens arbejde. 

 



Valg til bestyrelse 
Med udgangspunkt i de godkendte vedtægter blev der valgt en bestyrelse og revisorer. Bestyrelsen fik 

følgende sammensætning 

 Niels Østergård – formand, valgt for to år 

 Rene Morsing – kasserer, valgt for et år 

 Leif Braunstein, bestyrelsesmedlem, valgt for to år 

 Erling Böttcher, bestyrelsesmedlem, valgt for et år 

 Maria Hansen, bestyrelsesmedlem, valgt for et år 

Bestyrelsessuppleanter 

 Soheb Ali, valgt for et år 

 Vacant 

Revisorer 

 Kim Grau, valgt for 2 år 

 Joan Rasmussen, valgt for 1 år 

Revisorsuppleanter 

 Hanne Bendsen, valgt for et år 

Tilforordnede uden stemmeret: Repræsentant fra henholdsvis Ishøj Idrætsråd og Ishøj idræts & 

Fritidscenter 

 

Kontingent 
På generalforsamlingen var der en længere diskussion om kontingentets størrelse, herunder en 

differentiering så unge mellem 15 og 18 samt ældre over 60 kunne få et billigere kontingent. Desuden blev 

kontingentterminerne diskuteret.  

Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet er 800 kr. for et halvt år og 1.500 kr. for et helt år. 

Kontingentet er ens for alle. Bestyrelsen kan evt. vælge at operere med f.eks. månedsvis betaling, men 

behøver det ikke. 

Kontingentets størrelse og terminerne kan altid ændres på en generalforsamling. 

 



Rekruttering af medlemmer og instruktører 

Uden medlemmer ingen forening.  
Der arbejdes med en model, så man kan forhåndstilmelde sig og betale kontingent. Når foreningens 

aktiviteter kommer i gang, kan man naturligvis træne i den periode, som man har forudbetalt kontingent 

for. 

Det er vigtigt, at der finder forudbetaling sted, dels for at foreningen rent faktisk får nogle medlemmer, dels 

for at det bidrager til startkapital til foreningen. 

Uden instruktører ingen forening 
Der er allerede flere, der har tilkendegivet, at de vil være instruktører, men vi har brug for flere. 

Målet er at få en instruktørgruppe med en bred profil både med hensyn til alder og til træningsniveau. På 

den måde er der instruktører, der passer til alle medlemmer, hvad enten de har brug for genoptræning 

eller brug for supplerende træning til den sportsgren, de dyrker, samt alle behov derimellem. 

 

Kontakt til ForeningsFitness Ishøj: 
ForeningsFitness Ishøj kan kontaktes på mail-adressen: fitness@ii-ishoj.dk.  

Indtil foreningen får sin egen hjemmeside, kan man få info om ForeningsFitness Ishøj på Ishøj Idrætsråds 

hjemmeside: www.ii-ishoj.dk.  

Det er også muligt at kontakte fritidskonsulent Klaus Helsøe: tlf.: 43 57 71 16, mail: klj@ishoj.dk.  

 

Hvis du er interesseret i at blive instruktør, eller vil kontakte os om andre emner, så skriv til os. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Klaus Helsøe 

Fritidskonsulent  
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