
Referat af Generalforsamling i Borup Fitness  

i Borup Hallen mandag 7. Juni 2021 kl. 19.00 – 20.30 

 

Dagsorden 

 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.  

o Bestyrelsen foreslår Martin Olsgaard som dirigent  

o Bestyrelsen foreslår Frank Heitmann som referent. 

 Formandens beretning  

 Regnskab for 2020    

 Budget 2021  

 Indkomne forslag 

o Vedtægtsændringer 

 Valg af bestyrelse 

o Næstformand – Jan Hetland – ønsker genvalg  

o Kasserer  Annelise Balle Pedersen – ønsker genvalg  

o Bestyrelsesmedlem – Lisbeth Møller – ønsker genvalg 

o Bestyrelsesmedlem - Brian Johansen - ønsker genvalg 

 Valg af 10 repræsentanter til BIFs repræsentantsskabsmøde d. 10. juni 2021 

 Eventuelt 
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Formand Charlotte Agergaard indledte mødet med at byde velkommen til deltagerne på 

generalforsamlingen. Hun beklagede, at generalforsamlingen pga corona-situationen heller ikke i år 

kunne afholdes iflg vedtægter i marts, men glædede sig over, at det ligesom sidste år var blevet muligt 

nu i juni.  

 

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

Martin Olsgaard blev valgt som dirigent.  

Frank Heitmann blev valgt som referent. 

Mette og Malene blev valgt som stemmetællere. 

Generalforsamlingen blev af dirigenten erklæret lovlig og beslutningsdygtig iflg. vedtægter, idet 

indkaldelse var sket rettidig - også nu i anden omgang (mindst 14 dage før) gennem email til alle 

medlemmer og slået op på facebook og i centeret.  

 

Formandens beretning 

Charlotte fremlagde beretning på vegne af bestyrelsen. Herunder fremviste hun via projektor en 

præsentation på storskærm. 

Hun konstaterede at det har været et anderledes år og at corona har fyldt meget I det forløbne år. 

Centeret har været lukket ned i store dele af året. Mange udendørs hold har kørt under nedlukningen. 

Meget tid og mange ressourcer er brugt på hygiejne, rengøring, udluftning, mundbind, kontrol, 

antalsbegrænsninger etc. Mange er kommet til at kende app´en da man har skulle booke tid for at træne 

i centeret. I perioden med corona-vagter har mange meldt sig frivilligt til at være vagter. Det har vi været 

meget taknemmelige for.  Vi har lukket omklædningsrum I de seneste måneder, hvor hallens har kunnet 

benyttes. Håber at åbne omklædningsrum og sauna igen efter sommerferien. 

Vi har valgt at give rabat på næstkommende periode for at takke trofaste medlemmer. Og vi vil efter 

sommerferien køre en periode uden indmeldelsesgebyr.  

Nye instruktører i det forløbne år er bl.a. Erling, Lene , Linda, Jytte, Stine (kommet igen), Luffe (kommet 

igen). Vi er pt 47 frivillige i foreningen. Nogle har været på kursus trods nedlukningen.  

Vi lægger stor vægt på kvalitet i fitness-vejledningen.  Desuden vægtes Events, foredrag og bl.a. en årlig 

Fitness Tryday, hvor alle kan komme og prøve.  Vi har i august afholdt et foredrag om aldersrelateret 

træning med deltagelse af mange seniorer. Vi har flere hold for seniorer og vil holde flere aktiviteter i 

formiddagstimerne. 

Vi har ca. 1080 følgere på facebook og burger aktivt de sociale medier i vores kommunikation med 

medlemmerne.  



 3 
 

Pr. 31/12-2020 var vi ca. 1277 medlemmer (knap 20% færre end da vi var flest). Vi har ikke taget nye 

medlemmer ind I næsten et år pg. corona, så medlemstilbagegangen er en konsekvens heraf.   

Charlotte præsenterede bestyrelsens medlemmer samt bestyrelsens strategiske fokus det seneste år: 

- Årshjul/arbejdsdeling 

- Corona-håndtering 

- Puljer/fonde 

- Faciliteter/indretning 

- Nyt udstyr 

- Holdtræning 

- Seniortræning 

- Samarbejdet I BIF/HB/FU 

- Hvervning af gamle og nye medlemmer 

Formandens beretning skal alene fremlægges, men ikke godkendes. 

 

Spørgsmål til beretningen: 

Bliver tidligere medlemmer kontaktet med tilbud om indmeldelse uden indmeldelsesgebyr?  

Gamle medlemmer bliver kontaktet (iflg gældende regler) for at få dem genhvervet. Som udgangspunkt 

går vi op til 1,5 år tilbage. 

 

Revideret regnskab 2020  

Regnskabet skal ikke godkendes iflg. vedtægter, hvilket blev fremhævet af dirigenten. 

Nøgletal fra regnskabet blev præsenteret af kassereren via overheads.  Ca. 20 eksemplarer af regnskabet 

blev desuden delt ud til interesserede.   

Resultatopgørelsen viste realiserede indtægter i 2020 på 1.582.727 kr. (2.033k. i 2019), incl. tilskud fra 

Køge Kommune på 172.465 kr. samt tilskud på ca. 61k kr.  Kontingent-indtægter er faldet med ca. 492k 

kr. i forhold til 2019. Samlede udgifter i 2020 blev 1.592.017 kr., hvilket var ca. 434k kr. mindre end i 

2019.  Samlet resultat for året efter blev -9.290 kr. (+7.419 kr. I 2019).  

 

Budget 2021  

Charlotte fremlagde budget for 2021.   
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Specielt for året er en forventning om reducerede indtægter fra medlemskontingent som følge af 

Covid19-nedlukningen. Det er i bestyrelsen blevet besluttet at reducere kontingentbetalingen med 50% 

for 2. halvår således: 

Normal kontingent 625 kr. (-50% nedluknings-rabat). Pris 2. halvår 2021: 312,50 kr. 

Senior kontingent 475 kr. (-50% nedluknings-rabat). Pris 2. halvår 2021: 237,50 kr. 

Forventet omsætning ialt ca. : 1,2 mill. (1.582 kr. I 2020), herunder: 

Kontingenter 900.000 kr.  

Tilskud Køge Kommune: 175.000 kr.  

Tilskud fra corona pulje: 124.550 kr. 

Forventet driftsresultat 2021 = -364.450 kr. 

Afskrivninger = -224.570 kr. 

Renter = - 10.000 kr.  

Samlet resultat = -599.020 kr.  

Forventet indkøb af nyt udstyr: 

Udskiftning af 2 crosstrainere samt 2 cykler. Derudover racks til frivægtsområdet, kabeltårn og 

nye sæder, således at det restende udstyr kan holde i 3-5 år endnu alt efter slidtage. 

 

Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen til diverse vedtægtsændringer blev gennemgået. Bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer blev samlet vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Valg af bestyrelse 

Bestyrelsens forslag blev enstemming vedtaget således: 

Næstformand Jan Hetland (2 år).  

Kasserer Annelise Pedersen (2 år).   

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Møller (2 år).   

Bestyrelsesmedlem Brian Johansen (2 år). 

 



Valg af op til 10 repræsentanter t il BIFs repræsentantskabsmøde 

Det årlige repræsentantskabsmøde i Borup Idrætsforening afholdes torsdag den 10. juni kl. 

19.00 og baseret på medlemsantal er Borup Fitness berettiget til at stille med op til 10 

repræsentanter. 

Udover følgende 2 personer fra bestyrelsen - Charlotte Agergaard og Annelise Pedersen har 

følgende 3 personer meldt sig til at deltage på repræsentantskabsmødet: 

Leif Macheel, Karsten Lund, Peter Leth Nissen. 
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Det blev arrangeret, at deltagerne fik fuldmagter fra 5 andre tilstedeværende personer, således 

at BF har mulighed for at stemme på vegne af op til 10 repræsentanter. 

Eventuelt 

Der blev fra Søren Kam fremsat en opfordring til, at nogle tænker på at melde sig som 

medlemmer af forretningsudvalget til FU, hvor der kommer til at mangler medlemmer 

fremover. 

Mødet sluttede med, at Martin takkede for god ro og orden og øns 

repræsentantskabsmødet den 10. juni. 

Referent 

Frank Heitmann ---




