Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 9. juli 2012
Dagsorden:
14 personer og gyldige medlemmer deltog.
1)
Valg af dirigent, valg af sekretær og valg af 2 stemmetællere.
Der blev uden modkandidater besluttet følgende:
Dirigent: Mette Isen
Sekretær: Niels Erik Wøhlk
Stemmetællere: Carina Skjøtt og Kenneth Sønberg
Dirigenten bekræftede, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er sket rettidigt og på lovlig vis.
2)
Valg af nyt bestyrelsesmedlem, Henrik Munch.

Bestyrelsen ønskede Henrik Munch tiltrådt som nyt og menigt bestyrelsesmedlem. Formand Ruben Lundtoft berettede
kort om Henrik Munch, ligesom han selv fik lejlighed til at præsentere sig.
Henrik Munch blev uden modkandidat enstemmigt valgt til nyt bestyrelsesmedlem frem til marts 2014.
3)
Valg af nye vedtægter jfr. ændringerne under Borup Idrætsforening.
Ruben Lundtoft berettede om de nye vedtægter under Borup Idrætsforening. Disse findes på hjemmesiden frit
tilgængelig og kan udleveres hvis man ønsker dette. Bestyrelsen har besluttet at understøtte dette ved at tilføje et sæt
vedtægter der alene berører Borup Motionscenter. Vedtægterne blev gennemgået paragraf for paragraf. Enkelte
præciseringer blev forelagt og ændret af de tilstedeværende medlemmer.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om skriftlig afstemning. Vedtægter og ændringer blev med fuld tilslutning
enstemmigt godkendt og vedtaget. Borup Idrætsforening – Motionsafdelingen, i daglig tale Borup Motionscenter, ændrer
hermed navn til Borup Fitness. Vedtægterne forefindes efter den ekstraordinære generalforsamling på hjemmesiden.
4) Anke af dopingmistanke.
Ruben Lundtoft beretter om 2 medlemmer der i februar 2012 er noteret under kontrolbesøg af Antidoping Danmark som
værende mistænkt for doping og har forladt centret. Begge blev efterfølgende frataget deres medlemskab jfr. reglerne
herfor samt kontaktet for samtale med bestyrelsen. Personerne har ikke ønsket at deltage i samtale og en har
efterfølgende anket beslutningen. Vedkommende er indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling jfr. reglerne, men
deltog ikke.
Der blev stillet nogle få spørgsmål angående regelsættet ved Antidoping Danmark og konsekvenser af indtagelse af
præstationsfremmende midler.
Udelukkelsen blev efterfølgende enstemmigt vedtaget af forsamlingen.
5)
Eventuelt (ikke til beslutning)
Ruben Lundtoft berettede på anmodning om den verserende byggesag, herunder Skovbohallernes tekniske insolvens og
potentielle konkurs.

