
 

 

Referat af generalforsamling i Borup Fitness  
onsdag den 26. marts 2014 

 
Dagsorden for mødet 

• Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller 

• Formandens beretning - til godkendelse 
• Revideret regnskab 2013 forelægges til godkendelse 

• Budget 2014 forelægges 
• Indkomne forslag – Forslag om vedtægtsændringer; Erik Hansen 

• Valg af bestyrelse 
• Ruben Lundtoft – Formand 

• Kenneth Sønberg – næstformand for 1 år 
• Annelise Pedersen – kasserer vælges for 1 år 

• Næstformand Niels Erik Wøhlk og Helle Holm-Strøm er gået af 
udenfor tur 

• Valg af 9 repræsentanter til BIFs repræsentantskabsmøde 30. april 2014 
• Eventuelt 

 

Formand Ruben Lundtoft indledte mødet med at byde velkommen til de mange 

deltagere på generalforsamlingen.  

Ruben foreslog, at Henrik Munch blev valg til dirigent for mødet.  

Henrik blev enstemmigt valgt.  

Henrik indledte med at takke for valgt, og konstatere, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt, idet den har været offentliggjort på hjemmesiden i omkring 

2 måneder.  

Herefter blev Jette Oreskov og Karsten Jensen enstemmigt valgt som 

stemmetællere. De lavede optælling, som viste, at der var 43 

stemmeberettigede tilstede.  

Herefter gennemfik formanden sin beretning for 2013 – se vedlagte PP-

præsentation.  

Efter formandsberetningen udspandt der sig en drøftelse af, hvorvidt man kan 

minimere ventelisten til Borup Fitness. Disse forslag og kommentarer blev 

noteret af den fitness-ansvarlige.  

Det blev også kommenteret, at det er ærgerligt, at der er medlemmer, der 

tilmelder sig hold, men ikke møder op. Det blev drøftet, om man skal anvende 

”pisken eller guleroden” for at motivere medlemmer til fremmøde. Der var ikke 



 

nogen entydig konklusion på denne debat, men der blev fremført både for og 

imod sanktioner.  

Revideret regnskab blev herefter fremlagt af Borup Fitness´ revisor Merete 

Jakobsen.  

Én enkelt kommenterede, at fremstillingen af regnskabet var uigennemskueligt 

og rodet idet budgettet for indeværende år stor opført sammen med 

regnskabet for sidste år, der skal godkendes.  

Andre kommenterede, at de synes regnskabet var gennemskueligt og fint 

opstillet.  

Det blev foreslået, at man evt. kan lægge det ureviderede regnskab på 

hjemmesiden sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så man på 

denne måde kan forberede sig til generalforsamlingen.  

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

Herefter foreslog Erik Hansen, at hans forslag om vedtægtsændringer blev 

rykket frem, da det kan have indflydelse på, om budgettet skal fremlægges til 

orientering eller godkendes. Ordstyreren besluttede at fastholde dagsordenen, 

som den fremgår af vedtægterne.  

Budget 2014 blev herefter gennemfået og fremlagt.  

Det blev igen fremført af én enkelt deltager, at da budgettet ikke har været 

fremlagt på forhånd, kan man umuligt have mulighed for at gennemskue og 

kommentere budgettet. Andre udtalte, at de har fuld tillid til, at bestyrelsen 

har styr på budgettet og at det ligger trygt hos bestyrelsen. 

Indkomne forslag – ved Erik Hansen 

Erik Hansen havde fremsendt forslag om vedtægtsændringer. Ændringerne var 

blevet foreslået gennemført i forhold til BIFs overordnede vedtægter, men 

hører rettelig til i Borup Fitness vedtægter.  

Forslagene lyder som følgende; 

A. Nuværende tekst: Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren. 

              Ny tekst. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse af 

generalforsamlingen. 

B. Nuværende tekst: Fremlæggelse af budget v/kassereren. 

              Ny tekst. Fremlæggelse af budget til godkendelse af 

generalforsamlingen. 

Erik Hansen fremførte, at han betragter arbejdet og investeringer i Borup 
Fitness om overordentligt top-styret uden nogen som helst mulighed for 



 

medlemsdemokrati. Erik kender ikke til andre foreninger, hvor man ikke skal 
godkende budgettet. Blandt andet er der indkøbt spinning-cykler og 

boksebolde uden at dette har været godkendt af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen for Borup Fitness synes derfor – efter Eriks vurdering – at agere 

utroligt egenrådigt.   
Andre fremførte, at de synes det er helt fint, at budgettet fremlægges til 

orientering, og de er helt trygge ved, at bestyrelsen håndterer budgettet 
indenfor rammerne af vedtægterne. 

Ruben fortalte, at han i bestyrelsen har brugt store dele af 3 bestyrelsesmøder 

samt 2 møder med revisoren på at udarbejde det nuværende budget. Det vil 
derfor være utroligt tidskrævende – næsten umuligt – at give 

generalforsamlingen indsigt i alle aspekter og tanker omkring budgettet. 
Samtidigt betragter bestyrelsen budgettet som et dynamisk redskab, som man 

på hvert eneste bestyrelsesmøder følger op på. En 
generalforsamlingsbeslutning – svarende til den foreslåede – vil efter Rubens 

vurdering båndlægge bestyrelsen i dens arbejde i uhensigtsmæssigt omfang.  
Efter en længere drøftelse skred man til stemmeafgivelse.  

Da der er tale om forslag om vedtægtsændringer, kræver det, at 2/3 stemmer 
for det fremlagte forslag. Det vil sige, at 29 personer skal stemme for forslaget 

for at det bliver vedtaget. Erik Hansen bad om skriftlig stemmeafgivning, 
hvilket skete.  

Der var 1, der stemte for forslag A og 5 der stemte blankt og 37 afgivne 

stemmer var imod forslaget.  
Der var 2, der stemte for forslag B, 4 blanke stemmer og 37 stemte imod 

forslaget.  
Forslaget om vedtægtsændringer blev dermed ikke vedtaget.  

Valg til bestyrelsen 

Ruben Lundtoft stiller op til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt som formand 
for de kommende 2 år. 

Kenneth Sønberg stiller op som næstformand og blev enstemmigt valgt for en 
1 årig periode – dette skyldes at formand vælges i lige år og næstformand og 

kasserer vælges i ulige år.  
Annelise Pedersen blev enstemmigt valgt for en 1 årig periode.  

Valg af 9 repræsentanter til BIFs repræsentantskabsmøde 30. april 2014 

Følgende blev valgt; 

Ruben Lundtoft 

Annelise Pedersen 

Dennis Roeskov 

Jan Hetland 

Mogens Illum 

Jette Oreskov 

Per Lind Jørgensen 



 

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde yderligere 2 til repræsentantskabsmødet.  

Eventuelt 

Der fremkom en række kommentarer og forslag under eventuelt; 

- Maskinen nr. 10 og Bravoen rykker sig, når man arbejder med maskinal vægt – kan 

disse skrues fast? 

- Kan man rokere rundt på maskinerne, så de får en mere hensigtsmæssig placering? 

- Kan man udvide arealet til frivægtstræning? 

- Kommer der spejle til frivægtsområdet? 

- Kommer der flere cross-trainers? 

- Kan instruktørcyklen sættes op på et podie, så de bagerst bedre kan se 

instruktøren? 

- Jan Sosse tilbød at starte cross-training i Borup Fitness 

- Kan man afdække vinduer til holdtræning – da det måske er generende for 

deltagerene, at man kan se gennem ruderne? 

- Kan man evt sælge vandflasker og andet, som et tilbud til medlemmer? 

- Lamper i holdrummet hænger lavt – kan der findes en løsning? 

- Kan man sælge en holder til adgangskortene? 

- Kan man få et køleskab til proteindrikke, så de ikke står og bliver varme? 

- Én takkede cycling-instruktører og gode og motiverende holdtimer.  

Ruben rundede mødet af med at takke instruktørerne for det store arbejde de gør uge 

efter uge. Uden instruktørerne havde vi ikke et Borup Fitness. 

Endelig takkede formanden Henrik for god mødeledelse.  

 

 



Velkommen til  
Generalforsamling 

26. Marts 2014 



• Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller 

• Formandens beretning - til godkendelse 

• Revideret regnskab 2013 forelægges til godkendelse 

• Budget 2014 forelægges 

• Indkomne forslag – Forslag om vedtægtsændringer; Erik Hansen 

• Valg af bestyrelse 

• Ruben Lundtoft – Formand 

• Kenneth Sønberg – næstformand for 1 år 

• Annelise Pedersen – kasserer vælges for 1 år 

• Næstformand Niels Erik Wøhlk og Helle Holm-Strøm er gået af udenfor tur 

• Valg af 9 repræsentanter til BIFs repræsentantsskabsmøde 30. april 2014 

• Eventuelt 

 

Dagsorden 



Formanden beretning 



• 2011: 1169 medlemmer 

• 2012: 1109 medlemmer 

• 2013: 1.270 medlemmer – Stigning på 15,3 %. 

• 218 medlemmer udmeldt (2013) – 1,4 % pr. mdr. 
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•    Aldersfordeling 2013: 
 



Venteliste 

• Vi har pt. 165 ansøgere på venteliste. Ventetid d.d. ca. 4 mdr. 
 
• Ventelisterekord toppet i 2013 med samtidige 270 ansøgere. 

 
• Ventelisten i 2013 = Gns. 22 % flere ansøgere end 2012. 

 
 

 
 



Instruktører 

Personalemøde jan. 2014 

Goddag til:  
 

• Bjørn Moreno, Fitness instruktør 
• Lillian Jensen, Fitness instruktør 
• Mikkel Winther, Fitness instruktør 
• Christine Zwergius, Fitness instruktør 
• Jan Hetland, Fitness instruktør 
• Palle Nørr, Fitness instruktør 
• Joanna Andersen, Zumba instruktør 
• Marianne Tessie Dangkel, Puls & Styrke instruktør 
• Janne Rose, Indoor Cycling instruktør 
• Stine Hvilsted, EnergyBoot & BodyPump instruktør 
• Kasper Milling, Indoor cycling instruktør 
• Line Nielsen, BodyPump instruktør 
• Gitte Rem Nielsen, Motions Boksning instruktør 
• Per Jørgensen, Senior Indoor Cycling instruktør 
• Kurt Larsen, Senior Indoor Cycling instruktør 

 
Dags dato er vi 34 frivillige instruktører. 
 



Instruktører 

Personalemøde jan. 2014 

Farvel til : 
• Elisabeth Jørgensen, Fitness instruktør 
• Søren Andersen, Fitness instruktør 
• Mette Moesgaard, Fitness instruktør 
• Finn Jørgensen, Fitness instruktør 
• Diana Filholm, BodyPump instruktør 
• Julie Olsen, BodyCombat instruktør 
• Celina Woodrow, Danseinstruktør 
• Henriette Andersen, Kost & Ernæringsvejleder 

 



Uddannelse: 

• 3 nye Indoor cycling instruktører: Kasper, Kurt og Per 

• Fitnessinstruktører: Ronnie og Mikkel  

• Senior Fitness overbygning: Jan 

• Les Mills BodyStep: Marianne  

• Les Mills Pump: Stine og Line 

• Bokse uddannelse: Gitte 

 

Kurser: 

• PULSE Cycling 

• Diverse Gymfit kurser  

 

 

Instruktør uddannelse & kursus 



• Nye tilbud:  

• BodyPump  

• Senior Indoor Cycling 

• HIIT Indoor Cycling (High Intensive Interval Training) 

• EnergyBoot 

• BodyToning 

• Motionsboksning 

• Step & Styrke  

• Styrk dit løb 

 

• Ialt: 652 oprettede holdtimer / Ca. 15 holdtimer pr. uge inkl. ferietid. 

• Ialt: 64 Aflysninger/Fravær = 9,8% 

• Årsager: Sygdom og manglende afløsere samt for få  
deltagere (under 5 personer) til enkelte hold. 

• 31 henvendelser til medlemmer pga. manglende afmeldelse på hold. 

• 3 medlemmer i karantæne i 3 mdr. pga. gentagne manglende afmeldelse på hold 

 

 

 

Holdtræning 

Deltagere 
66% 

ledige pladser 
34% 

Holdbelægning 2013 



89% 

11% 

Zoneterapi 

88% 

12% 

Massage 

22% 

78% 

Kost & Ernæring 

Behandlere 

Booket          Ledige pladser 
Ialt: 124 oprettede behandlingstilbud. 
Gns. Brug af behandlerrum pr. mdr: 3 gange. 
Kost & Ernæring er nedlagt. 

82% 

18% 

Fysioterapeut 



Informationskilder til medlemmer 

Info-board 

hjemmesiden 

Facebook 

Smartphone & Tablets samt SMS tjeneste 

E-mail & ordinær post 



• 1.132 unikke besøgende pr. mdr. / 38 besøg pr. dag. 

• Størst aktivitet er kl. 14-17, mandage-onsdage 

• 84 nyheder er præsenteret på hjemmesiden. 

• 33 % af medlemmerne bruger vores APP til smartphone. 

• Der er registreret 304 brugere af vores applikation til Iphone og 114 bruger Android, i alt: 418 
 

 

IT og Information 

Viral Markedsføring 

• 367 personer følger os på Facebook. Stigning på 48% 
• 37% er mænd / 63% er kvinder. 
• 164 nyheder er delt på Facebook profilen 
• Højeste rækkevidde 1.181 personer 

 



• GymFit Medley 

• Booster Event (også for ikke medlemmer) 

• Halloween cycling 

• Grand Prix cycling 

• Tour de France event 

 

Events 



• 469 bilag attesteret og konteret (339 bilag sidste år) 

 

• Ca. 2500 medlemsopkrævninger 

 

• Medlemshåndtering 

• Manuel gennemgang af 209 medlemskort betaling i forbindelse med 
uoverensstemmelse mellem vores system og registreret medlemmer hos 
MerRevision. 

• Nye procedurer indført. I dag fuld overensstemmelse. 

 

Regnskab 



• Cross-fit. Ansøgning afleveret til Køge kommune 

 

• Seniorfitness – samarbejde med Køge kommune og DGI 

 

• Optagelse af flere medlemmer – arrangement på lørdag 

 

• Medlemsundersøgelse  

 

• Færdiggørelse af ombygningen 

 

• Medlemsarrangementer 

 

 

 

 

 

 

Fremtiden 2014 - 2015 


