
Velkommen til
Generalforsamling 

7. juni 2021



• Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller. 

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

• Formandens beretning - til godkendelse

• Revideret regnskab 2020 fremlægges til orientering

• Budget 2021 forelægges til orientering

• Indkomne forslag

• Vedtægtsændringer

• Valg af bestyrelse

• Næstformand: Jan Hetland – ønsker genvalg

• Kasserer: Annelise Balle Pedersen – ønsker genvalg

• Medlem: Lisbeth Møller – ønsker genvalg

• Medlem: Brian Johansen – ønsker genvalg

• Valg af 10 repræsentanter til Borup idrætsforenings repræsentantskabsmøde d. 10 
juni kl. 19.00 på cafetorvet Borup Hallen samt suppleanter  

• Eventuelt

Dagsorden



• Generalforsamling blev udskudt pga. Corona. 

• Indkaldt på mail til alle medlemmer d. 22.5 og med direkte 
link i ny mail d. 23.5 

• Opslag på Borup Fitness Facebook side 

• Opslag i Borup Fitness lokaler

Indkaldelse



Formandens beretning



Corona har præget året

• Center lukket i perioder – indendørs hold rykket udendørs
• Hygiejne stationer
• Ekstra rengøring
• Styring af antal i center v. booking
• Coronavagter, stikprøve kontrol
• Omklædningsrum lukket



Mail til medlemmer den 27.2.21

Årets vigtigste pris går til dig.

Der er tradition for at kåre og sætte pris på personer, der gør det godt i foreningslivet: 
Årets ildsjæl, Årets Træner osv.  Men vi vil gerne give dig - og alle de andre trofaste 
medlemmer i Borup Fitness - den allervigtigste titel: Nemlig Årets Medlem.

I et helt ekstraordinært år har jeres opbakning været afgørende for, at vi har klaret os 
igennem året med nedlukninger og svære retningslinjer. I kraft af jeres 
kontingentbetalinger har foreningen kunnet betale de faste udgifter som f.eks. husleje, 
og vi er rent ud sagt overvældet over jeres store opbakning!

Fra os til dig.

Med en pris følger der som regel også noget med... Og som tak for støtten, får du derfor en 
rabat på 2.  halvårs kontingent, som også var tilfældes i 2. halvår i 2020.



Udendørs hold under Corona nedlukning



Goddag til nye frivillige det seneste år

• Erling
• Lene
• Linda
• Jytte
• Stine
• Luffe

Arrangementer for de frivillige har 
være begrænsede..

Dags dato er vi 47 frivillige



Uddannelse trods nedlukning



Kvalitet i vejledning



Fitness for seniorer

Foredrag om aldersrelateret træning d. 28.8.20

Hold for seniorer
• Tirsdag kl. 10:00 Senior gåhold v. Susan 
• Tirsdag kl. 10:00 Bøj, stræk og kaffe v. Joan 
• Fredag kl. 10:00 Dance fitness v. Annie 

Seniorklub på vej…



www.borupfitness.dk

Facebook  - milepæl med mere end 
1.080 følgere

Markedsføring



Medlemstal – Borup Fitness
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.026 1.280 1.503 1.409 1.429 1.418 1.534 1.579 1.277



Bestyrelsen – Strategisk fokus det seneste år

• Årshjul/arbejdsdeling

• Corona håndtering

• Puljer/fonde

• Faciliteter/indretning (inde/ude)

• Nyt udstyr

• Holdtræning

• Seniortræning

• Samarbejdet i BIF/HB/FU

• Hvervning af gamle og nye medlemmer 



Datoer

• Foredrag Bente Klarlund d. 02. september
• Events – bl.a. Fitness Tryday d. 29. august 



Regnskab 2020



Indtægter 



Udgifter

220.120

1.590.017



Aktiver 



Passiver

2.073.314

12.057

12.057

2.575.464



Årets resultat

Afvigelser:
• Kontingentindtægter 
• Personaleomkostninger
• Kurser
• Medlemsaktiviteter
• Hensættelser
• Afskrivninger

- 7.290



Budget 2021



OMSÆTNING NOTE Budget 2021

Kontingenter

Kontingenter 900.000

Kontingenter i alt 900.000

Tilskud Køge Kommune

Aktivitetstilskud 85.000

Tilskud Lederuddannelse 30.000

Lokaletilskud 60.000

Øvrige tilskud Køge Kommune

Tilskud Køge Kommune i alt 175.000

Andre Indtægter

Indtægter ved salg

Indtægter vedr. fysioterapeut 0

Tilskud ifm Corona epidemi 124.550

Andre indtægeter i alt 124.550

OMSÆTNING I ALT 1.199.550

Kontingentreduktion 2021 - 2. Halvår 2021: 50%
• Alm. medlem: 625 kr. 312,50 i kompensation
• Senior:  475 kr. – 237,50 i kompensation

Budget i hovedtal



Udgifter til nyt udstyr

Kredsløbsudstyr er leaset i 2019 – 3 år (3 løbebånd og 2 crosstrainere) –
udløb af aftale 2022.

2021:

• Udskiftning af 2 ‘gamle’ crosstrainere’/2 cykler

• Nye racks til frivægtsområde

• Kabeltårn

• Nye sæder (forventet holdbarhed cirka 3-5 år)



Budget – Direkte omkostninger

DIREKTE OMKOSTNINGER

Abonnementer/kontingenter 
Fælleskontingent BIF 52.000
Afgift Koda 9.000
Adgangskontrol/medlemssystem 45.000
Vedligeh. Adgangskontr./medlemssyst. 3.000
Leasing udstyr 105.000

Abonnement/kontingenter i alt 214.000

Nyanskaff. og vedligehold. udstyr
Udstyr nyanskaffelse 1 300.000
Udstyr vedligeholdelse 20.000

Nyanskaff. og vedligehold. udstyr i alt 320.000

Diverse øvrige direkte omkostninger
Fysioterapeut
Diverse omkostn. - direkte omkostn.

Diverse øvrige direkte omkostn. i alt 

DIREKTE OMKOSTNINGER I ALT 534.000

Note

1 UDSTYR I alt 300.000

Fitness

Kredsløbsudstyr 200.000

Diverse 50.000

Udendørs 50.000

Holdtræning

Udendørs 50.000



INDIREKTE OMKOSTNINGER

Diverse indirekte omkostninger

IT - hardware 5.000

IT - hardware vedligeholdelse 10.000

Forsikring udstyr 7.000

Diverse indirekte omkostninger i alt 22.000

Indirekte omkostninger - Licenser

Gymtec 7.000

Les Mills 20.000

Exorlive 6.000

Spotify 5.000

Intelligent Cycling 11.000

Zumba 6.000

Indirekte omkostninger - licenser i alt 55.000

INDIREKTE OMKOSTNINGER I ALT 77.000

Budget – Indirekte omkostninger



LØNNINGER OG OMKOSTNINGER 

Lønninger

Lønninger 70.000

Feriepenge 9.000

Offentlige opkrævninger

Lønninger i alt 79.000

Omkostninger Instrukt. og bestyrelse

Befordringsgodtgørelse 1.000

Fagliteratur 2.000

Sportstøj 2 100.000

Arrangementer 3 80.000

Interne mødeudgifter 20.000

Omkostningsgodtgørelse 22.000

Omkostninger instruktører og bestyrelse i alt 225.000

Kurser og uddannelser

Kurser interne ledere 4 71.000

Rejseomkostninger/overnatninger 6.000

Inspirationsture 0

Kurser og uddannelser i alt 77.000

LØNNINGER OG OMKOSTNINGER IALT 381.000

Budget – Indirekte omkostninger

2 Sportstøj I alt 100.000

Beklædning 50.000

Julegave 50.000

3 ARRANGEMENTER I alt 80.000

Sommerarrangement 40.000

Julefrokost 40.000

4 KURSER I alt 71.000

Hold 23.000

Fitness 18.000

Diverse 30.000



Kapacitetsomkostninger
KAPACITETSOMKOSTNINGER

Salgsomkostninger
Events medlemmer/ej medlemmer 5 50.000
Gaver og blomster 8.000
Annonce og reklame 4.000
Web-hotel og domænenavn 6.000

Salgsomkostninger i alt 68.000

Lokaleomkostninger
Husleje 155.000
El - varme 96.000
Rengøringsartikler 40.000
Vedligehold lokale tilskudsberettiget 30.000
Vedligehold lokale - ej tilskudsberettiget 30.000
Lokaleudsmykning 8.000
Alarm 15.000

Lokaleomkostninger i alt 374.000

Administrationsomkostninger

Kontorartikler og tryksager 2.000

Småanskaffelser 2.000

Telefon - internet 12.000

Software administrativt - Betterboard 3.000

Opkrævningsgebyr (Nets Dibs DataLøn) 30.000

Regnskabsassistance/administration 45.000

Medlemssystem/Administration 30.000

Regnskabsprogram 6.000

Konsulent 0

Kontingenter

Administrationsomkostninger i alt 130.000

KAPACITETSOMKOSTNINGER i alt 572.000

5 MEDLEMSARRANGEMENTER 50.000

Fitness tryday 15.000

Foredrag 20.000

Seniorarrangement 10.000

Diverse 5.000



Resultat for afskrivninger

Resultat: -364.450
Afskrivninger (lokaler) -224.570
Resultat før renter -589.020
Renteudgifter -10.000
Resultat -599.020

Afskrivninger rest i 2022:
217.432 kr. 



Indkomne forslag:
Vedtægtsændringer 



Indkomne forslag - vedtægtsændringer

§3 stk. 1

I foreningen optages både aktive og passive medlemmer 

Foreslås ændret til: 

I foreningen optages alle medlemmer der er fyldt 15 år



§3 stk. 4

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til Foreningens kasserer

Foreslås ændret til: 

Ind- og udmeldelse sker via medlemmets personlige medlemsprofil eller ved skriftlig 

henvendelse til foreningens mail. 

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§4, stk. 4

Kontingentrestancer udover en måned fra forfaldsdato kan medføre udelukkelse fra hele 

Borup Idrætsforening. Beslutningen om udelukkelse træffes af Foreningens bestyrelse.

Foreslås ændret til: 

Ved manglende betaling bliver medlemskabet sat i bero indtil modtagelse af 

betalingspåmindelse. Herefter vil medlemskabet i mangel af betaling blive opsagt. 

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§5, stk. 4

Foreningens medlemmer er endvidere underlagt regler for større idrætssammenslutninger, som 

Foreningen måtte være medlem af herunder Borup Idrætsforening, DIF/DGF og DGI. 

Foreslås ændret til: 

Foreningens medlemmer er endvidere underlagt regler for større idrætssammenslutninger, som 

Foreningen måtte være medlem af samt Borup Idrætsforening.

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§5, stk. 5

Foreningens medlemmer er underlagt reglerne i foreningens samarbejde med Anti Doping 

Danmark. Som medlem er man forpligtiget til på ethvert tidspunkt at lade sig dopingteste, når 

man er i foreningen. Hvis et medlems adfærd giver mistanke om dopingmisbrug, kan 

vedkommende udelukkes fra Borup Fitness alene på baggrund af mistanke på samme vis som 

positiv test. Er testen positiv udelukkes medlemmet jfr. afgørelsen fra Motionsdopingnævnet af 

Borup Fitness for en periode på 2 år, og uden mulighed for refusion af kontingent.

Foreslås ændret til: 

Foreningens medlemmer er underlagt reglerne i foreningens samarbejde med Anti Doping 

Danmark. Som medlem er man forpligtiget til på ethvert tidspunkt at lade sig dopingteste, når 

man er i foreningen.

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§6, stk. 3

Et bestyrelsesmøde, hvor et dagsordenspunkt vedrører fratagelse af medlemskab, er kun

beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er skriftligt underrettet mindst 8 dage forinden med 

opgivelse af, hvem sagen gælder. Personen, som udelukkelsessagen vedrører, skal have mulighed for at 

kommentere spørgsmål ved personligt fremmøde til bestyrelsesmødet eller ved skriftlig indsigelse forud 

for bestyrelsens møde.

Foreslås ændret til:

Personen som udelukkessagen vedrører skal have skriftlig besked om beslutningen senest 8 dage efter 

den er truffet. Personen, som udelukkelsessagen vedrører, skal have mulighed for at kommentere 

spørgsmål ved skriftlig indsigelse forud for beslutningen.

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§7, stk. 3

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved enten bekendtgørelse i en 

lokalavis, på hjemmesiden eller via opslag i Foreningen. Dagsorden og indkomne forslag skal 

være tilgængelige på foreningens hjemmeside umiddelbart i forlængelse af offentliggørelse af 

indkaldelsen.

Foreslås ændret til: 

Enhver generalforsamling indkaldes sammen med dagsordenen med mindst 14 dages varsel ved 

enten bekendtgørelse i en lokalavis, på hjemmesiden, via opslag i Foreningen eller anden digital 

platform. Indkomne forslag skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside umiddelbart i 

forlængelse af fristen for indkomne forslag iht. § 7 stk. 4. 

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§7, stk. 4

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være Foreningens formand i hænde skriftligt 

senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, herunder valg af bestyrelsen skal også 

indsendes skriftligt.

Foreslås ændret til:

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen, må være Foreningen i 

hænde skriftligt senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen, herunder valg af 

medlemmer til bestyrelsen.

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§7, stk. 5

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem over 16 år som ikke er i 

restance. Instruktører er stemmeberettigede og valgbare i kraft af deres erhverv i foreningen. 

Såfremt medlemmet er under 16 år, har forældre eller værge stemmeret for denne. Forældre eller 

værge kan dog aldrig have mere end en stemme, uagtet antal medlemmer de repræsenterer. 

Foreslås ændret til:

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Dog skal formanden og kassereren være over 18 

år. 

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§7, stk. 9 nr.4

Kassereren fremlægger budget

Foreslås ændret til:

Fremlæggelse af budget. 

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§8, stk. 7

Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Ved 

større økonomiske beslutninger over kr. 10.000., dog af en beslutningsdygtig 

bestyrelse. 

Foreslås ændret til:

Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Ved 

større økonomiske beslutninger over kr. 10.000., dog af en beslutningsdygtig 

bestyrelse. Betalinger sker via erhvervsløsninger.  

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§10, stk. 2

Fuldmagt til at hæve af Foreningens midler har alene kasserer og formanden. Ved hævninger 

udover den almindelige drift, skal der forelægge en bestyrelsesbeslutning.

Foreslås ændret til:

Fuldmagt til at hæve af Foreningens midler har alene kasserer og formanden i forening samt 

den af §10, stk. 3 valgte 3. part som kan hæve ved fuldmagt. 

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



§10, stk. 5

Foreningens afsluttede reviderede regnskab tilsendes kassereren for Hovedforeningen 

senest 30 dage før repræsentantskabsmødet. 

Foreslås ændret til:

Foreningens afsluttede reviderede regnskab tilsendes kassereren for Hovedforeningen

Indkomne forslag - vedtægtsændringer



Valg af bestyrelse og repræsentanter

• Valg af bestyrelse

• Næstformand: Jan Hetland – ønsker genvalg

• Kasserer: Annelise Balle Pedersen – ønsker genvalg

• Medlem: Lisbeth Møller – ønsker genvalg

• Medlem:  Brian Johansen – ønsker genvalg

• Valg af 10* repræsentanter til Borup idrætsforenings 
repræsentantskabsmøde d. 10 juni kl. 19.00 på cafetorvet Borup Hallen 
samt suppleanter  

Hver afdeling har tre repræsentanter. Herudover har afdelingen en medlemsrepræsentant for hver påbegyndt 200 
medlemmer. Antallet fastlægges på grundlag af afdelingens senest indberettede medlemstal til Køge kommune. 



Eventuelt


