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10.03.2017
Referat fra Aktivitetsudvalgsmødet for G77 fitness d. 09.03.2017.
Formand keith Moseley bød velkommen til forsamlingen, og gik straks videre til pkt. 1 på dagsordenen.
1. Valg af dirigent: Valgt blev Birthe Black.
Birthe gik straks videre til Pkt. 2 på dagsordenen.
2. Valg af referent: Valgt blev Jarl Matthiesen.
3. Bestyrelsens beretning, v. Keith Moseley. Se vedhæftede beretning. Beretningen blev
godkendt.
4. Forelæggelse af regnskab for 2016 v. Susanne Koefoed. Se vedhæftede regnskab som blev
godkendt. Vi er godt 400 registrerede medlemmer, og heraf er ca. 300 aktive. Medlemstallet
stiger støt og roligt. Vi glæder os over at totaløkonomien fra opstarten i efteråret 2015 og frem til
31.12.2016 viser et overskud på godt kr. 24.000. Vi har lagt et positivt budget mht.
medlemstilgang, og forventer at vi lander på et gennemsnit på 350 aktive hen over året.
5. Fastlæggelse af kontingent. Det blev besluttet at halvårskontingentet blev kr. 600,00.
6. Indkomne forslag. Jarl stillede forslag om at vil laver en ændring i vedtægternes § 6 pkt.4:
Teksten ændres til ”Valg af kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker på ulige årstal”. Se
vedhæftede rettede vedtægter. Forslaget blev vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen:
Keith Moseley – trak sig fra bestyrelsesarbejdet.
Birthe Black – blev genvalgt for 2 år.
Linette Pedersen – blev genvalgt for 1 år.
Susanne Koefoed – blev genvalgt for 2 år.
Jarl Matthiesen – blev genvalgt for 1 år.
Vicky Petersen – blev genvalgt for 2 år
Carsten Jensen – blev nyvalgt for 2 år
Valg af Revisor: Georg Holm afgik som revisor, og der blev ikke valgt en ny. Dette i henhold til
vedtægtsændringen. (Se pkt. 6).
Valg af Suppleant: Flemming Hasselgren blev nyvalgt som suppleant for 1 år.
8. Eventuelt.
a) Rengøring. Der blev diskuteret rengøring. I takt med at vi bliver flere øges behovet for
rengøring. Susanne undersøger muligheden for at Chanice Tobanyembazi (en pige på 16 år,
som i dag er afløser) kan indgå i teamet således at vi foruden den generelle rengøring også får
aftørret maskinerne ugentligt.
b) Service. Der blev diskuteret service på maskinerne. Hvis vi vil have regelmæssigt eftersyn
fra leverandøren, så koster det. Vi undersøger muligheden af at en af instruktørerne påtager sig
at servicere maskinerne med smøring mv.
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c) Hjertestarterkursus. Aktivitetsudvalget undersøger hvordan vi kan tilbyde
hjertestarterkursus til instruktører og andre interesserede. Hvad koster det, og hvem gør det.

Aktivitetsudvalgsmødet (Fitness generalforsamling) blev afsluttet i god ro og orden kl. 19.45.

Efter en kort pause holdt det nye aktivitetsudvalg konstitueringsmøde, og den nye bestyrelse ser
herefter således ud:
Formand
Næstformand
Kasserer
Instruktøransvarlig
Aktivitetsudvalgsmedlem
Aktivitetsudvalgsmedlem
Aktivitetsudvalgsmedlem
Suppleant

Birthe Black
Jarl Matthiesen
Susanne Koefoed
Linette Pedersen
Vicky Petersen
Helle Schliemann
Carsten Jensen
Flemming Hasselgren

Den nye formand takkede for valget og afsluttede mødet kl. 20.00
/Jarl

