Referat af Generalforsamling i Borup Fitness
afholdt i cafeområdet i Borup Hallen onsdag 27. marts 2019 kl. 19.00 - 20.30
Dagsorden

•

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

•

Formandens beretning - til godkendelse
Revideret regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse
Budget 2018 fremlægges til orientering

•

Indkomne forslag

•

Valg af bestyrelse
•

Næstformand:

Jan Hetland - ønsker genvalg

•

Kasserer:

Annelise Balle Pedersen - ønsker genvalg

•

Medlem:

Lisbeth Møller - ønsker genvalg

•

Medlem:

Brian Johansen - nyvalg (2 år)

•

Valg af repræsentanter til Borup Idrætsforenings repræsentantskabsmøde

•

Eventuelt

Referat

Formand Charlotte Agergaard indledte mødet med at byde velkommen til deltagerne på
generalforsamlingen. Hun udtrykte sin glæde over også i år at se så mange medlemmer (ca. 60 var
fremmødt).
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Bestyrelsen foreslog Martin Olsgaard som dirigent og Frank Heitmann som referent. Martin Olsgaard blev
valgt som dirigent og Frank Heitmann blev valgt som referent.
Generalforsamlingen blev af dirigenten erklæret lovlig og beslutningsdygtig iflg. vedtægter, idet indkaldelse
var sket rettidig iflg. vedtægter (mindst 14 dage før) gennem annoncering i Dagbladet, på facebook og
website, infoboard samt ved opslag i Borup Fitness.
Mette Isen og Carina Øer blev valgt som stemmetællere.
Formandens beretning

Charlotte fremlagde beretning på vegne af bestyrelsen. Hun fastslog, at foreningen har et støt stigende
medlemstal med vækst i det seneste år på 8%. 1.534 medlemmer var registreret ved udgangen af 2018
(stigningen året før var= +2%). Bestyrelsen har fokus på hor mange medlemmer vi kan være i forhold til
kapaciteten og brug af vores tilbud.
Vi er pt. 45 frivillige i Borup Fitness. Alle instruktører er uddannede, hvilket vi vægter højt. Borup Fitness er i
det forløbne år blevet certificeret som demensvenlig forening. Et område vi gerne vil have mere fokus på i
fremtiden. 2018 har budt på et "goddag" til nye frivill ige. Og vi har bl.a. fået instruktører til SMART training,
dans, fitness, Bodypump og vi har fået en Facebook administrator.

Kursusaktiviteterne har i 2018 omfattet bl.a. førstehjælp (til både instruktører og medlemmer),
demensvenlig forening kursus, SMART training, europæisk fitness test, fitness instruktør, Crossgym samt
diverse fitness kurser og conventions.
Charlotte benyttede lejligheden til at takke de mange frivillige instruktører, som bruger mange timer og
ressourcer på at skabe et godt aktivt miljø for vore mange glade medlemmer. Ligeledes fremhævede hun
en meget vigtig ildsjæl for Borup fitness, nemlig John " Handimand", som utrættelig sørger for, at diverse
maskiner og udstyr holdes i god stand.
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 bestyrelsesmøder samt strategi-/økonomimøder og har haft
særlig fokus på bl.a. struktur og arbejdsdeling, forbedrede værktøjer som f.eks. Betterboard (et nyt
intranet, som bl.a. tager højde for persondataloven) og instruktørhåndbog med procedurer og regler.
Vi har fortsat senior fitness i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland, Køge Kommune og foreninger i
Køge kommune. Et projekt vi igangsatte i 2014. Der var i året ikke helt så megen aktivitet og så mange
deltagere som håbet, men vi forsøger at holde liv i projektet og styrke indsatsen i forhold til seniorer bl.a.
ved at uddanne fitnessvejledere og have fokus på det sociale i centeret.
Under beretningen omtalte Charlotte desuden en række andre tiltag, som er gennemført i 2018:
Nyt udstyr, herunder 16 nye watt-cykler, en trappemaskine, siddende crosstrainer
Workshops i centret
Omklædningsrum renoveret
Ventilationstorbedringer i cyclinglokalet og holdlokalet
Nyt administrationssystem
25 års jubilæum
PR - Hjemmeside og Facebook (pt. 899 følgere = +26% ift. året før)
Fundraising til udendørs fitness projekt
Formanden redegjorde kort for det nye udendørs fitness anlæg i området bag
Pejsestuen/fodboldomklædningsrum. Der er besøgt mange udendørsanlæg og der er nu valgt udstyr og
belægning fra firmaet Kompan, som har en række store anlæg som er etableret i samarbejde med bl.a.
Københavns Kommune. Borup Fitness er projektleder og anlægget vil være ejet af Borup Idrætsforening.
Der er i løbet af de sidste 1,5 år søgt en masse puljer og fonde og der er rejst ca. 1 mill. Kr t il det udendørs
træningsanlæg. Borup Idrætsforening har doneret 100.000 fra en aktivitetspulje og har yderligere stillet
underskudsgaranti, hvis noget skulle blive dyrere end forudset.
Tanken er, at anlægget skal kunne bruges af alle, både som " kom og prøv for enkeltpersoner" og som
træningsanlæg for faste udetræningshold. Det har været vigtigt i projektet, at det skal være et sted for hele
byen, både foreningsmedlemmer og andre. Området opføres i løbet af sommeren 2019.
Vi har ligeledes brugt året på at vælge nyt administrationssystem. Vedr. det nye medlems/administrationssystem - Sports Solution - så er dette et standard system tilpasset fitness centre, som gør
det f remtidssikret ift. det hidtidige som vi selv har udviklet.
Ved Borup Fitness 25 års jubilæum i marts 2018 var der mere end 400 deltagere til en rigtig god dag. Dette
blev bl.a. lejligheden til at få fundet mange gamle billeder og historier frem som i dag kan ses på vores
hjemmeside.
Vi har ligeledes i årets løb udviklet ny website (Borupfitness.dk) hvor der er en mere enkel og brugervenlig
opbygning. Det skulle bl.a. gerne blive meget lettere at finde rundt og vedligeholde.

Kommentarer/spørgsmål til beretningen:
I forlængelse af formandens beretning blev der nævnt rygter om et nyt privat Fitnesscenter i den
nuværende Din Tøjmand-forretning i Borup Centret. Og der blev stillet spørgsmål til hvad bestyrelsen
tænkte ift. dette. Bestyrelsens forventning er, at et evt. nyt fitnesscenter vil tiltrække en anden målgruppe
og være et supplement til vores fitnesscenter. Vi forventer ikke, at det får stor indflydelse for medlemstal
og benyttelse af Borup fitness og ser frem til "den nye spiller" i byen.
Der blev fra flere deltagere udtrykt stor glæde og taknemmelighed over, at centret fungerer så fint, har
gode faciliteter og at så mange frivillige lægger mange kræfter og megen tid i det. Desuden var der stor ros
til John Handlmand for al hans værdsatte hjælp.
Formandens beretning blev godkendt.
Revideret regnskab 2018 blev fremlagt

Dirigenten gjorde opmærksom på at regnskabet ikke skal godkendes iflg. Vedtægter.
Per fra Mer Revision kunne ikke deltage i generalforsamlingen, så kasserer Annelise præsenterede nøgletal
i regnskabet, og ca. 50 eksemplarer af regnskabet blev delt ud.
Det blev til et resultat for året på -42.163 kr. (+136.426 kr. i 2017) og en god forbedring i forhold til det
budgetterede underskud på -210k kr.
Budget 2019 blev fremlagt til orientering

Charlotte fremlagde budget for 2019.
Budgettet for 2019 viser samlet et lille underskud på -Slk kr.
Indkomne forslag

Ingen forslag fremsendt.
Valg af bestyrelse

Næstformand: Jan Hetland (2 år). Jan blev enstemmigt valgt.
Kasserer: Annelise Balle Pedersen (2 år). Annelise blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsesmedlem; Lisbeth Møller (2 år). Lisbeth blev enstemmigt valgt.
Nyvalg af ekstra bestyrelsesmedlem indstillet af bestyrelsen: Brian Johansen (2 år). Brian blev enstemmigt
valgt. Brian kunne ikke deltage på generalforsamlingen, men havde fremsendt en skriftlig præsentation af
sig selv, som Charlotte læste op for deltagerne.
Valg af 11 repræsentanter til BIFs repræsentantskabsmøde

Det årlige repræsentantskabsmøde i Borup Idrætsforening afholdes onsdag den 24. april kl. 19.00, og
baseret på medlemsantal er Borup Fitness berettiget til at stille med 11 repræsentanter.
Udover følgende 7 personer fra bestyrelsen - Charlotte Agergaard, Jan Hetland, Lisbeth Møller, Carina
Skøtt, Frank Heitmann, Annelise Balle og Brian Johansen har følgende personer meldt sig til at deltage på
repræsentantskabsmødet: Lillian Hetland, Leif Macheel, Søren Rasmussen, Kim Møller Andersen. Desuden
Carina Øer og Jan Schack Andersen som suppleanter.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at indstille kandidater ved frafald.

Eventuelt

Der kom en række kommentar og spørgsmål.
Ventilationen i omklædningsrum er blevet bedre, dog var der forespørgsel på dette. Vedligeholdelse heraf
varetages af Skovbohallerne og der vil fortsat være fokus på dette.
Der blev spurgt ind til om man kunne gøre noget ift. medlemmers brug af løbebånd i lang tid af gangen,
f .eks. max. 30 min. brug når der er kø. Der var synspunkter både for og imod. Det blev foreslået at overveje,
om man kan få plads t il et eller to ekstra bånd - evt. de billigere gå-bånd. Problematikken tages til
efterretning af bestyrelsen.
Der blev ytret ønske om hurtigere svar på 'skrivtil@borupfitness.dk, hvor der står at henvendelserne
besvares indenfor 5 dage.
I den nye App står deltagernavne i holdkalenderen anført med fornavn + forbogstav af efternavn . Der blev
spurgt til om det fulde navn kan fremgå som i den tidligere App. Det undersøges om det er pga. den nye
dataforordning.
Charlotte meddelte, at formanden for Borup IF går af før tid og 2 medlemmer af FU genopstiller ikke til
repræsentantskabsmødet. Charlotte opfordrede til, at vi alle forsøger at finde kandidater. Det forventes, at
der holdes orienteringsmøder forud for repræsentantskabsmødet.

Mødet slutt ede med, at Martin takkede for god ro og orden og ønskede på gensyn til
repræsentantskabsmødet den 24. april.
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