
Velkommen til
Generalforsamling 

17. juni 2020



• Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller. 

• Bestyrelsen foreslår Martin Olsgaard som dirigent og Frank Heitmann som referent.

• Formandens beretning - til godkendelse

• Revideret regnskab 2019 fremlægges til godkendelse

• Budget 2020 forelægges til orientering

• Indkomne forslag

• Ingen

• Valg af bestyrelse

• Formand: Charlotte Agergaard – ønsker genvalg

• Medlem: Carina Andersen – ønsker genvalg

• Medlem: Frank Heitmann – ønsker genvalg

• Valg af 11 repræsentanter til Borup idrætsforenings repræsentantskabsmøde d. 25 
juni kl. 20.00 på cafetorvet Borup Hallen samt suppleanter  

• Eventuelt

Dagsorden



• Oprindelig indkaldt generalforsamling den 23.3 blev udskudt pga. 
Corona

• Indkaldt på ny på mail til alle medlemmer d. 3.6.2020 

• Opslag i Borup Fitness 

• Facebook side annoncering 

• Midtsjælland avis – den 10.6

Indkaldelse



Formandens beretning



Medlemstal – Borup Fitness

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(31.12.2019)

1.026 1.280 1.503 1.409 1.429 1.418 1.534 1.579



2020 blev byens træningsanlæg indviet..

Udendørs træningsanlæg blev indviet den 14. september 2019
Fase 2 er indledt…



Bestyrelsen – Strategisk fokus det seneste år

• Nyt medlemssystem/booking app
• Bogholderi ‘tættere på..’
• Fundraising
• Håndbog – struktur og procedurer
• Indretning/skiltning
• Nyt udstyr
• Renovering af omklædningsrum



Værdier



Goddag til nye frivillige det seneste år

• Jan
• Jonna
• Pia
• Frederikke
• Maria
• Karsten
• Monica
• Nicola
• Phillip

Dags dato er vi 46 frivillige
Fokus er fællesskab, socialt sammenhold, glæde/sjov



Kvalitet i vejledning



Events

• Foredrag
• Fitness Tryday
• Danseevents
• Maraton spinning



Nye holdtilbud
• Træning med egen kropsvægt morgenhold
• Bodyflow
• Strong Nation
• TRX
• Latin Hulahop Dance
• Walk and workout
• Flere bodypump hold
• Udendørs fitness for alle
• Pop-up hold



Senior Fitness 

• Seniorfitness er et trænings tilbud i samarbejde 
med DGI Midt- og Vestsjælland og Køge Kommune.

• Større fokus på seniorfitness med seniorvært og 
kaffe/hygge

• Arrangementer for seniorer 



Samarbejde med Borup Fysioterapi



Borup fitness er kendt udenfor Borup 



Traditioner



www.borupfitness.dk

Facebook  - milepæl med mere end 
1.000 følgere

Markedsføring



Corona – retningslinjer og konsekvenser

• Hygiejne stationer

• Ekstra rengøring

• Styring af antal i center (pt. 15)

• Ekstra kontrol/vejledning

• Udendørs hold



Vores udskudte event
Fitness for seniorer - Fredag den 28.8 kl. 10-12.30

Kl. 10-11.30 (i cafe området)

Foredrag om aldersrelateret træning
v. Lis Puggaard, ph.d. og konsulent inden for sundhed

Kom og hør hvorfor træning er så vigtigt når vi bliver ældre og hvilke 
typer træning der er vigtig. 

Kl. 11.30-12.30 (i fitnesscenter/holdsal)

Få inspiration til fitness træning 
Få inspiration til træning og øvelser med fokus på styrke, balance og 
koordination. Det bliver sjovt og lærerigt! 



Regnskab 2019



Indtægter 



Udgifter



Aktiver og passiver



Resultat før afskrivninger

Afvigelse:
• Kontingentindtægter 
• Nyanskaffelser 
• Personaleomkostninger
• Kurser
• Medlemsaktiviteter
• Lokale
• Hensættelser



Budget 2020



Budget i hovedtal

Regnskab 2019: 1.827.643 (NB: kontingentreduktion) 



• Kredsløbsudstyr er leaset i 2019 – 3 år (3 løbebånd og 2 
crosstrainere)

• 2020-2023

• Udskiftning af 2 ‘gamle’ crosstrainere’/cykler

• Nyt rack til frivægtsområde

• Løbende udskiftning af alt styrketræningsudstyr 

Plan for udgifter til udstyr 



Budget i hovedtal



Budget i hovedtal



Budget i hovedtal



Kapacitets-
omkostninger



Resultat for afskrivninger

Der kommer ekstra udgifter til kontingentreduktion og ekstra rengøring
2. Halvår 2020:
Alm. medlem: 625 kr - 200 kr i kompensation (425 kr for næste periode)
Senior:             475 kr. - 150 kr. i kompensation (325 kr. for næste periode)
Kompensation: cirka: 280.000 (såfremt vi fastholder medlemstallet)
+ Ekstra rengøring



Indkomne forslag

Ingen



Valg af bestyrelse og repræsentanter

• Formand: Charlotte Agergaard – ønsker genvalg

• Medlem: Carina Andersen – ønsker genvalg

• Medlem: Frank Heitmann – ønsker genvalg

• Valg af 11 repræsentanter til Borup idrætsforenings 
repræsentantskabsmøde d. 25 juni kl. 20.00 samt 
suppleanter



Eventuelt


