
 
 
Referat af generalforsamling i Borup Motionscenter 27.3.12  
Referant: Niels Erik Wøhlk 
 

- Valg af dirigent: Erik Hansen, Borup, blev valgt enstemmigt   

 

- Valg af stemmetæller: Carina Skøtt + John.  
Optælling viste, at der var 41 stemmeberettigede tilstede. 

   

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.  

 

- Formandens beretning: Formand Ruben Lundtoft gennemgik sin årsberetning for 2011 i Borup 
Motionscenter. Beretningen blev eenstemmigt godkendt. 

  

- Regnskab & Budget 2011: Regnskab for 2011 og budget for 2012 blev fremlagt af 
motionscentrets revisor - MerRevision. Der blev besvaret spørgsmål fra salen. Alle i salen var 
enige om, at der var tale om en fornuftig anvendelse af midlerne.  

  
-  Valg til bestyrelsen:  
Mette Isen var på valg, men ønskede ikke at genopstille. 
Frank Jørgensen ønskede at gå af udenfor tur på grund af meget arbejde i hans private firma 
Kenneth Havndrup ønskede at gå af udenfor tur på grund af nyt arbejde og stort arbejdspres i den 
forbindelse.  
Ruben Lundtoft var på valg, og ønskede at genopstille.  
 
a. Valg: Formand. Ruben Lundtoft blev énstemmingt valgt for en 2-årig periode til 2014.  

b. Valg: Næstformand. Niels Erik Wøhlk stillede op til denne post og blev eenstemmingt valgt for en 
1-årig periode til 2013, da formand og næstformand ikke kan være på valg samme år.   

c. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer: Der ledes fortsat efter nye kandidater. Og når disse viser sig, 
indkaldes til ekstraordinær bestyrelsesmøde, så de kan blive valgt ind i bestyrelsen.  

Bestyrelsen består således af Ruben Lundtoft, Niels Erik Wøhlk og Carina Skøtt.  

  

-  Valg af Intern revisor og suppleanter: Ikke relevant, da BIF har egne revisorer.  
 

- Indkomne forslag: Ingen.  

 

 

http://borup-motion.dk/index.php


- Eventuelt:  
- Formand Ruben: Vi vil gerne være 2 mere i bestyrelsen. Opfordring til bestyrelsesarbejde. Gerne 

unge/seniorer/Medlemmer af centret.  

- Afgående bestyrelsesmedlemmer blev anerkendt med lille present.  

- Hvad sker der, vis der ikke gives grønt lys til ombygning = Da arbejder bestyrelsen videre med 
renovation vi indenfor rammerne.  

- Spørgsmål ang. kommende infoskærme i fm. ombygningen er ikke tv. + skærm til holdbooking.  

- Spørgsmål ang. musikstyrke i fitnesslokalet. Der blev henvist til vores regelsæt, at laveste 
fællesnævner gælder. Der blev meddelt, at musik i centret efter ombygningen centralstyres via 
PC. Der blev henvist til at medtage egen musikafspiller.  

- Der blev forespurgt hvorfor man ikke flytter cycling til stueetagen ifm. ombygningen. Der har 
været flere vurderinger, og konklusionen blev at udnyttelsen af faciliteterne til hold optimeres 
ved denne løsning. Cyclingrummet lydisoleres efter bedste evne.  

- Der blev spurgt om altanen er færdigbygget og må betrædes. Det mener man, men vi tjekker 
med Skovbohallen for god ordens skyld.  

- Der blev bekræftet på spørgsmål, at vandmaskine udskiftes ifm. ombygningen.  
  

Dirigenten gav herefter ordet tilbage til formanden, der takkede dirigenten for god ledelse af mødet.  

Generalforsamlingen blev sluttet af med ost, vin og hygge.  

 

 

 

 

Ruben Lundtoft     Niels Erik Wøhlk 

Formand      Næstformand 

 

 

 

Carina Skøtt      Erik Hansen 

Kasserer      Dirigent 



Velkommen til  
Borup Motionscenter 

Generalforsamling 

27. Marts 2012 



• Valg af dirigent og 2 stemmetæller 

• Formandens beretning - til godkendelse 

• Revideret regnskab 2011 forelægges 

• Budget 2012 forelægges 

• Indkomne forslag 

• Valg af bestyrelse 

• Kenneth Havndrup, Frank Jørgensen og næstformand, Mette Isen, 
udtræder af betyrelsen 

• Formand, Ruben Lundtoft, genopstiller. 

• Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Wøhlk, genopstiller, men til posten som 
næstformand. 

• Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 

• Eventuelt 

 

Dagsorden 



Formandens beretning 



• 1.167 medlemmer ved sidste optælling 27. januar 2012. 

 

• 3 år i træk, stigning på ca. 9% 

 

• Fordeling: 

 

 

 

 

 

 

 

• Vi har pt. 134 medlemmer på ventelisten. Svinger mellem 120-175. 

• Målsætning: 50 nye medlemmer til INTRO pr. mdr. = 3 mdr. ventetid. 
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• 339 bilag attesteret og konteret 

 

• 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 



• Samarbejde med Antidoping Danmark 

• DGI offentliggøre syndere på deres hjemmeside 

• Regelmæssige besøg – 4 i 2011 

• 1 tilfælde, hvor medlemmet forlod fitnesscentret 

• Fortsat fokus på dopingbekæmpelse 

Doping 



Goddag til:  

• 2 Zumba instruktører, Tulay og Mia,  

• Ny Indoor cycling instruktør, Lone,  

• Ny Aero Fitness instruktør, Katrine,  

• 4 nye Fitnessinstruktører & træningsvejledere,  
Peter, Kenneth, Helle og Stine. 

• Laila vendt tilbage efter barselsorlov.  

• Diana vendte retur med AeroFitness; Baller af stål  

 

Farvel til  

• Sahra,  

• Dorthee,  

• Joan  

• Kennett handy-man 

 

Dags dato er vi 28 frivillige instruktører. 

 

Instruktører 



Uddannet 

• 2 Indoor cycling DGI: Niels Erik, Bjørn,  

• Alle indoor cycling instruktører er DGI efteruddannet med overbygning. 

• Fitnessinstruktører DGI:, Kenneth & Peter 

• Bootcamp DGF: Tina 

• Zumba: Tulay 

• 1. hjælp: 7 personer 

• Kost og ernæringskursus: 17 personer 

 

Instruktører 



Farvel til  

• Step ved Carina. (Nyt hold starter 3. april 2012 ved Katrine.) 

• Body Pump ved Sahra. 

• Body Combat: Instruktør Rune skrev ikke under på sin kontrakt. 

 

Goddag til: 

• Cross Boot ved Tina 

• Pilates f. nybegyndere og Pilates EFFEKT v. Elisabeth og Mette. 

• Udvidelse af Indoor cycling 

 

På vej og i tankerne: 

• DanceFit 

• Piloxing 

• Labooca 

• BokseFit,  

• BodyPump, BodyCombat 

• Dans ved samarbejde med Dans for 2 

Hold 



• Behandling og konsultation 

 

• 1 fysioterapeut – 1 gang månedligt 

 

• 2 massører 

 

• 1 zoneterapeut 

 

Andet 



• Tegninger, prøver 

• Mange møder,  

• hårdt administrativt arbejde for bestyrelsen 

• Maj mdr. renovation af eksisterende badefaciliteter 

 

Ombygning 

Ideer, tanker 
Dialog m. arkitekt 

2010 2011 2012 

Forslag godkendes 
På generalforsamling 
Kontingentforhøjelse 

Projektudvalg 
nedsættes 

Ingeniør udpeges 
til repræsentant 

Potentielle 
leverandører 
Kontaktes for tilbud 

Bygge dokumentation 
tegninger, trykprøver 
Isolering, udsugning m.m. 

Skovbohallerne 
mangler likviditet 
til badefaciliteter 

Byggetilladelse 
forhindres af  
Køge kommune 

Brug af badefaciliteter 
ved Multihallen 

Ingeniør kommenterer 
Ny kravsspecifikation 

Byggetilladelse 



Ombygning 
Perspektiv 1. sal 
Kontor, sol og nuværende holdlokale nedlægges 
Depot flyttes 
Fitnessområdet udvides med ca. 70% 
Indoor cycling for eget lokale 
Ny maskinpark 
 



Ombygning 

Perspektiv stue 
Badefaciliteter renoveres omkring maj mdr. af Skovbo hallerne 
Gl. cafeteria bliver holdlokale. 
 



• Argentinsk tango event 

• Alpe D’Huez cycling 

• Tivoli cycling 

 

Events 



www.borup-motion.dk 



• Hjemmesidens formål er, at markedsføre Borup Motionscenter for medlemmer og kommende 
medlemmer. Vi ønsker at synliggøre:  

 Aktiviteter 

 Arrangementer 

 Nyheder 

 Give medlemmerne mulighed for at blive oplyst om centrets faciliteter, medarbejdere, træning 
og sundhed. 

 

• Hjemmesiden benyttes også til indmeldelse af nye medlemmer og administrativ håndtering heraf. 

 

• 569 medlemmer benytter siden pr. 21. marts 2012 eller ca. 49%. 

 

• 96 nyheder de sidste 12 måneder.  

 

• Siden vi fik ny hjemmeside den 25. maj 2010 har vi haft  
835 holdtimer. 

 

• Vi skiftede webhotel pr. 1. februar 2012 fra Surftown til UnoEuro for at sikre  
drift stabilitet, nyere teknologi og bedre økonomi. 

 

 

 

 

www.borup-motion.dk 
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• Vi har forbedret tekstindhold, administrationsmodul, renset og fornyet database, kalender, 
dokumenthåndtering, hastighed, design m.m. 

 

• Borup Motion udnytter det sociale medie i markedsføringen.  
Vi har nedlagt den gamle Facebook gruppe og erstattet med decideret  
forretningsprofil.  

 

• 2012 arbejder vi på at kunne udnytte muligheder og teknologi  
via internettet. Vi ønsker at samle og genbruge data fra adgangskontrol,  
www, 3. parts systemer for at reducere administrationen for bestyrelsen,  
instruktører og revisor, og dermed forbedre økonomien. 

 

 

 

 

 

www.borup-motion.dk 



• Ombygning 

• Strategi – Vision 2020 (Et af Danmarks bedste foreningsbaserede 
fitnesscentre) 

• Instruktører (samlet ledelse, rød tråd, m.m.) 

• Forbedring af IT, nemmere medlemshåndtering, betaling, opfølgning. 

• Forbedring af medlemsmulighederne (nye maskiner, programmer m.m.) 

• Events for medlemmer (Fitness, hold, Dans, Foredrag o.l.) 

• Nye holdtyper (F.eks. DanceFit, Piloxing, Labooca, Combat m.m.) 

Fremtiden 2012-2013 



• Valg af dirigent og 2 stemmetæller 

• Formandens beretning - til godkendelse 

• Revideret regnskab 2011 forelægges 

• Budget 2012 forelægges 

• Indkomne forslag 

• Valg af bestyrelse 

• Kenneth Havndrup, Frank Jørgensen og næstformand, Mette Isen, 
udtræder af betyrelsen 

• Formand, Ruben Lundtoft, genopstiller. 

• Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Wøhlk, genopstiller, men til posten som 
næstformand. 

• Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 

• Eventuelt 

 

Dagsorden 


