G77 - Fitness
Gundsømagle Bycenter
Rosentorvet 4
4000 Roskilde – www.g77.dk

Indkaldelse til årsmøde (generalforsamling) i G77 Fitness.
Vi indkalder hermed til årsmøde i G77 Fitness

onsdag den 28. februar kl. 19.00
i vores klublokaler på Margretheskolen (Margrethesvej 7).
Mødeindkaldelsen sker i henhold til G77 Fitness’ vedtægter § 5 stk. 1.
Dagsorden for mødet:
1. Valg af dirigent.
Flemming Hasselgren blev valgt.
2. Valg af referent.
Jarl Matthiesen blev valgt.
3. Forelæggelse af aktivitetudvalgets beretning v. Birthe Black
G77 Fitness har nu eksisteret i de nye lokaler i Gundsømagle Bycenter i ca. 1½ år, og jeg synes, at vi
trives rigtig godt i dem. De er lyse og venlige, maskinerne og de øvrige redskaber virker fint, og vi kan
nyde skiftende kunst på væggene, mens vi træner. Samtidig er der også luft og plads nok til, at man kan
stå og få en lille sludder, når man lige trænger til en pause☺
Vores medlemstal pr. dags dato er 266 aktive og en del , som har betalt indmeldelsesgebyr. Der er også
medlemmer som har betalt for 2017, men som endnu ikke har fornyet for 2018. Både de og nye
medlemmer kommer til hver uge, så vi kan sige, at medlemstallet er stabilt og endda svagt stigende☺
Vi har for tiden 10 aktive og dygtige instruktører, og vi får uddannet 2 mere i løbet af foråret, så vi er
parat til mange nye medlemmer.
I bestyrelsen prøver vi at lave forskellige tiltag for at gøre opmærksom på vores eksistens og tiltrække
nye medlemmer.
Vi har fået en ny hjemmeside, som gerne skulle være mere overskuelig. Den er stadig under afprøvning,
så hvis I har gode forslag til ændringer eller forbedringer, så send dem til mig pr. mail, så tager vi dem
med på det næste bestyrelsesmøde.
Vi får for fremtiden professionel hjælp til regnskabet fra DGI i hele G77, og så kommer der nye og mere
overskuelige tekster i forbindelse med nye medlemskaber og medlemsfornyelse. Samtidig sker der også
en del forbedringer i forhold til betalinger. F.eks. kan medlemskabet fornys automatisk, hvis
medlemmet ønsker det.
På den hjemmeside har vi også skrevet en lille opfordring til, at man kan tage en ven eller veninde med,
når man alligevel er ovre at træne, hvis det er på et tidspunkt, hvor der er en ledig instruktør. Så kan
vedkommende få en gratis gennemgang af maskinerne og afprøve dem og så evt. tilmelde sig som nyt
medlem. Vi har allerede fået et par nye medlemmer ad den vej☺
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Vi påtænker også at lave en lille fotokonkurrence, hvor man kan indsende et sjovt/godt/aktivt foto fra
Fitnesscentret. Så kigger bestyrelsen på de indsendte og trækker så lod om en præmie til noget gratis
medlemskab eller andet Fitness. Men mere om det på hjemmesiden.
Vi deltog ved den lokale byfest i juni, hvor frivillige instruktører og medlemmer bemandede en stand,
hvor interesserede kunne afprøve romaskinen og deltage i en konkurrence med chancen for at vinde et
medlemskab. Der var mange, som prøvede og vi fik både man gode ”snakke” og nye medlemmer.
Den 2. september fyldte G77 40 år, og i den anledning havde vi jo en dejlig dag ved klublokalerne på
Margretheskolen. Borgmester Joy holdt tale, Roskilde Garden spillede, der var marked, og de forskellige
afdelinger havde opvisninger og konkurrencer. Vi havde igen romaskinekonkurrence, og der fik vi også
flere nye medlemmer. Der var rigtig mange ”Gundsømaglere”, som mødte op og støttede G77.
I november havde vi også et julemarked i centret med en masse spændende boder. Der var god
stemning, og både biblioteket, pizzeriaet og Landsbyrådet deltog med aktiviteter, og vi havde et godt
medlemstilbud, som gav en del nye medlemmer. Vi prøvede at indføre en helårsbetaling, som gav lidt
rabat. Og det var en succes. Et ægtepar kan spare kr. 400 på et år, og det er jo også penge☺
I april måned deltager vi ved et forårsmarked i centret, og der håber vi selvfølgelig også at få flere nye
medlemmer.
Økonomisk kører det sådan, at vi stadig er lidt ”tyngede” af både husleje til ejeren af centret og afdrag
på vores maskiner, men når maskinerne er betalt om ca. 2½ år, ser det meget lysere ud. Skulle det så
lykkes at få en hal i Gundsømagle, som vi kunne flytte over i, så vil det også lette på huslejen og dermed
budgettet. Det håber vi selvfølgelig på, og vi har nedsat et lille udvalg, som arbejder for sagen.
Vi har heldigvis nogle gode sponsorer, som stadig støtter os godt, og det skal de have en stor tak for☺
Også en stor tak til både G77’s hovedbestyrelse, Fitness’s instruktører og bestyrelse for – igen - et godt
samarbejde i det forløbne år. Det glæder jeg mig til at fortsætte med.
Birthe Black
Formand for G77 Fitness
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for indeværende år v.
Susanne Koefoed.
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Budget
2017

Realiseret
2017

Afvigelse
2017

Budget
2018

RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER:
14 Kontingent U25

60.000,00

53.600,00

60.350,00 350.000,00
6.400,00 50.000,00

50 Lokaletilskud Ros. Kommune

64.629,14

48.471,84

16.157,30

65.000,00

70 Sponsorintægter

700,00

700,00

0,00

0,00

80 Andre indtægter

4.000,00

8.900,00

-4.900,00

8.000,00

489.329,14 411.321,84

78.007,30

473.000,00

10 Kontingent

INDTÆGTER I ALT

360.000,00 299.650,00
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OMK. AFDELINGER
810 Fitness maskiner, afskrivning

69.816,24

69.816,24

0,00

70.000,00

815 Leasing Fitness

61.668,75

67.275,00

-5.606,25

62.000,00

5.000,00

0

5.000,00

5.000,00

856 Kurser

11.200,00

5.600,00

5.600,00

11.200,00

860 Diverse og rengøring

40.000,00

31.326,33

8.673,67

35.000,00

5.000,00

11.267,81

-6.267,81

12.000,00

864 Mødeudgifter/arrangementer

3.000,00

1.063,55

1.936,45

3.000,00

868 Gaver

2.000,00

0

2.000,00

2.000,00

0

0

0,00

3.000,00

5.000,00

4.895,02

104,98

5.000,00

15.000,00

13.244,83

1.755,17

15.000,00

1.000,00

400

600,00

1.000,00

817 Vedligehold maskiner

El

872 Kontor
873 IT/Koda
876 Nyanskaffelser/materialer
880 Annoncer
884 Halleje/gebyr - forsikringer
888 Kontingent
OMK. AFDELINGER I ALT
NETTO - RESULTAT

226.538,00 222.670,19
35.000,00

34.900,00

480.222,99 462.458,97
9.106,15

3.867,81 230.000,00
100,00 47.000,00
17.764,02

501.200,00
-28.200,00

Som I ser, så viser det et underskud på kr. 28.200 for året 2018. Det er selvfølgelig betinget af, at vi opnår
kontingentindtægter på ialt 400.000.
Det er især konto 810, 815 og 884 som tynger. Konto 810 og 815 forsvinder efter år 2020. Alt andet lige betyder
det at vi får et overskud på over 100.000 i år 2021.
Huslejen, kto 884 kan vi ikke gøre noget ved så længe vi bor i centret, idet vi har indgået en uopsigelig kontrakt
på 5 år. Den udløber også ved slut år 2020, medmindre den forlænges.
De øvrige konti er der ikke så meget vi kan gøre noget ved. Så hovedopgaven er at øge medlemstallet.
Formanden, kassereren og næstformanden arbejder med forskellige tiltag som kan øge medlemstallet,
såsom markedsdage i centret, bankospil mv, som vi håber at den øvrige bestyrelse samt instruktørerne
vil være med til at gennemføre.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Bjø rn Bacher er kommet med følgende forslag:
Etablering af en pull-up bar i enten ovenlysvindue eller mellem tværbjælkerne (jeg har sat gang i
indhentning af tilbud, men har endnu ikke modtaget svar). Baren vil kunne bruges til en lang række
gymnastiske øvelser.
En mere pladsøkonomisk opstilling af maskinerne, således. at der kan skabes et mindre område med
bedre gulvplads. Dette til gavn for kettlebell-træning, styrkeløft og træning på gulv med og uden ribbe.
Den lille firkant ved ribberne og benpresmaskinen vil evt. kunne benyttes. Her kan der ligeledes laves en
mindre styrke-platform af træ og gummi så gulvet bliver skånet.
Indkøb af styrkeløft-stang og vægtskiver med rette mål til brug på ovenstående område.
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Indkøb af flere kettlebells (KB) i par, så mulighederne for KB træning udbygges markant for små penge.
Ideelt set bør der være KB par fra 16-24 kg. De springer med 4 kg mellem hver størrelse. Derudover
gerne 1 stk. 28 kg og 1 stk. 32 kg.
Forslagene vil blive drøftet nærmere på førstkommende aktivitetsudvalgsmøde.

6. Valg af kandidater til aktivitetsudvalget og suppleanter.
På valg er:
Kasserer Susanne Koefoed (modtager genvalg) Blev genvalgt for 2 år
Næstformand Jarl Matthiessen (modtager genvalg) Blev Genvalgt for 2 år
Aktivitetudvalgsmedlem Linette Pedersen (udtræder af udvalget) Accepteret
Suppleant Flemming Hasselgren (stiller op som aktivitetudvalgsmedlem i stedet) Valgt for 2 år
G77 Fitness opfordrer andre, som er interesserede til at stille op til valg som enten
aktivitetudvalgsmedlemmer eller suppleanter.
Bjørn Bacher stillede op til bestyrelsen og blev valgt for 2 år.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Birthe Black: Formand
På valg igen om 1 år
Jarl Matthiesen: Næstformand
På valg igen om 2 år
Susanne Koefoed: Kasserer
På valg igen om 2 år
Vicky Petersen
På valg igen om 1 år
Helle Schliemann
På valg igen om 1 år
Carsten Jensen
På valg igen om 1 år
Flemming Hasselgren
På valg igen om 2 år
Bjørn Bacher
På valg igen om 2 år
7. Evt.
Alex foreslog en meget mere aktiv facebookside (G77fitness). Det blev med glæde taget til
efterretning. Generelt vil vi har større focus på markedsføring af centret fremover.
Susanne efterlyste en opdateret manual til instruktørerne ved indmeldelser. Denne udarbejdes af
Susanne og Jarl og godkendes af formanden.
På aktivitetudvalgets vegne takker jeg for et godt møde afholdt i god ro og orden. Tak.
Birthe Black
Formand for G77 Fitness

