
Generalforsamling Motionsklubben Elefanten mandag den 4. marts 2013 
 
Tilstede 84 medlemmer inkl. Bestyrelsen 
 
1.     Valg af dirigent 

Kjeld Livoni foreslået og valgt.   
Dirigenten  takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet jf.vedtægterne og at generalforsamlingen derfor er beslutningsdygtig. 
 

2.     Valg af 2 stemmetællere 
Inge Andersen og Gabriel Andersen foreslået og valgt  
 

3.    Bestyrelsens beretning 
Formanden indledte generalforsamlingen ved sammen med de fremmødte at mindes 
klubbens kasserer gennem mange år, Alice Nielsen, der afgik ved døden sidst i 
beretningsåret.  
Formanden udtrykte glæde og tilfredshed med, at næsten 100 medlemmer var mødt 
op til generalforsamlingen. 
Han oplyste at klubben nu har 6 æresmedlemmer, som jo er fyldt 80 år og har været 
medlemmer i 10 år. Han fandt det bemærkelsesværdigt og glædeligt at interessen og 
energien til at dyrke motion bevares trods det at man når højt op i alderen. 
Han oplyste at klubben havde haft en solid og god drift gennem året uden de store 
udskiftninger og repressioner af materiel. 
Instruktørerne har gennemgået uddannelse i kettlebells og der planlægges for kurser 
i seniorfitness og førstehjælp i 2013. 
I forhold til planerne om ny lokaler til klubben i en kommende tilbygning til 
badeland oplyste formanden, at nogle ændringer i ejer konstruktionen af 
bygningsmassen netop var faldet på plads hos selskabsstyrelsen, og at der nu var 
udvalgt 5 hovedentreprenører som skal give tilbud på opgaven. 
Der er afsat ca. 30 millioner kr, som skal dække tilbygning, kunststofbane til 
fodbold, springgrav på skovparkskolen etc. 
Elefanten forventes at få et væsentligt større areal til rådighed, ligesom der er håb 
om at der kan blive egne omklædningsfaciliteter til centret. 
Placeringen bliver efter alt at dømme en førstesals lokalitet i tilbygningen. 
Centret forventes efter planerne at kunne tages i brug primo 2015 
Det er bestyrelsens hensigt at indkøbe nyt komplet udstyr til det nye center og 
afhænde det gamle efterfølgende, således at det ikke bliver nødvendigt at lukke ned 
i forbindelse med flytning. 
 
spørgsmål til beretningen 
Gabriel; hvad med huslejen i det nye byggeri?  



Formanden oplyste, at bestyrelsen stadig arbejder hen imod at være omfattet af 
Folkeoplysningen i lighed og under samme vilkår som stort set alle andre 
foreninger, som får stillet lokaler  til rådighed for deres foreningsarbejde. 
Knud Gorm; hvilke overvejelser har bestyrelsen gjort sig i forhold til at sikre at der 
rammes rigtigt når maskinerne skal skiftes. 
Formanden lovede, at man vil gøre en stor indsats for at undersøge markedet  og 
samtidig lytte til medlemmernes behov og samtidig sikre at klubben bevarer sin 
profil med så stor en bredde som muligt. 
Beretningen blev herpå godkendt 
 

4.     Regnskab/budget 
Gennemgang af regnskab/regnskab vedtaget 
Gennemgang af budget/budget vedtaget 
 

5.     Kontingent fastsættelse 
Kontingentet fortsætter uændret 
 

6.     Indkomne forslag 
Forslag om at indkalde til generalforsamlinger på vores hjemmeside samt i centret, 
i stedet for at skulle indkalde via lokalavisen/Vedtaget (efter debat om hvorvidt vi 
rammer vores medlemmer) 
 

7.     Valg af bestyrelse 
  

 Valg af kasserer  
    Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Tage Nielsen. 
    Ingen yderligere i forslag.  
    Tage Nielsen nyvalgt til kassererposten 
 

 Valg af bestyrelsesmedlem Kim Hedegaard Nielsen modtager genvalg. 
                   Kim Hedegaard var fremmødt og bekræftede sin kandidatur. 
                   Ingen modkandidater. 
                   Kim Hedegaard genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
 
8.     Valg af bestyrelsessuppleanter 
        Niels Overgaard var fremmødt og bekræftede sin kandidatur 

Niels Overgaard Genvalgt som 1. suppleant.  
Dorthe Pedersen var ikke fremmødt, og der forelå ingen fuldmagt. 
Gabriel Andersen blev foreslået.  
Ingen andre forslag.  
Gabriel Andersen ny valgt som 2. suppleant. 
 



9.      Valg af revisor 
 Lis Rasmussen gen valgt som kritisk revisor udemodkandidater. 
 

10.    Valg af statsautoriseret revisor 
         KPMG foreslås af bestyrelsen. 
         Genvalgt 
 
11.   Eventuelt 
 

Louise; udvides åbningstiderne i weekenden i det nye byggeri?  
Formanden oplyste at der er gode udsigter til at der bliver nye og bedre åbningstider 
i forbindelse med udbygningen, som også omfatter et cafeområde. 
Stefan; Kommer fornyelsen af medlemskort stadig til at foregå i receptionen i 
svømmehallen?  
Formanden forventer at der forhåbentlig kommer en løsning med mulighed for at 
købe medlemskab og adgang via internettet. Det vil således være en mulighed for at 
det hele kommer til at foregå elektronisk, men det kommer an på, hvilken løsning 
idrætsparken vælger. 
Kaj; får vi egne badefaciliteter?  
Formanden: det ser som sagt sådan ud, og der vil stadig kunne gøre brug af sauna i 
forbindelse med træning  
André; Kan vi få vores egne åbningstider når svømmehallen har lukket i påskedage 
etc? 
Formanden:  Umiddelbart er svaret nej, kun få benytter centeret i den periode. 
Jørgen; stiger huslejen når vi flytter?  
Formanden: Der har ikke været talt økonomi i forhold til nye lokaler, men vi vil 
arbejde hen imod at komme ind under folkeoplysningslovens vilkår på lige fod med 
andre foreninger. 
 
Formanden takkede dirigenten for hans sikre gennemførelse af 
generalforsamlingen.  
Han takkede bestyrelsen og instruktørerne for indsatsen gennem året.  
Han takkede også afslutningsvis de fremmødte for deres interesse og opbakning til 
klubben.  
 
 
 

 
 
 


