
Referat fra ordinær generalforsamling i Motionsklubben Elefanten 

Fremmødte; 86 

 

1. Valg af dirigent 

Ole Rasmussen  foreslået og valgt 

2. Valg af 2 stemmetællere 

Niels  Overgaard og René Hou Hansen er valgt 

3. Bestyrelsens beretning 

Beretningen er vedhæftet 

Spørgsmål til beretningen;  

Keld; Forslag til at det nye gulv laves med niveauforskel, så der ikke bliver kanter på måtter, der 

hvor håndvægtene skal være. Svar; vi forsøger naturligvis at påvirke byggeriet i hensigtsmæssig 

retning.  

Knud Gorm; lad os tænke visionært - forslag; skal vi tilbyde nye/andre ting - sortér med fornuft 

Svar; det tænker vi selvfølgelig i, fx ifht spinning. 

Stefan; Hvordan bliver indgang og fornyelse for kort? 

Svar; som udgangspunkt bliver der en fælles indgang og fælles reception. Der kommer en ny 

betalingsflade, og den skal evt. yderligere moderniseres. 

Keld; Kan der blive fuld bemanding /mere instruktørtid så der kunne rettes op på dårlig/forkert 

træning. 

Svar; med flere medlemmer vil der  også være behov flere instruktører og dermed bedre dækning. . 

Louise; Får evt. holdtræning betydning for kontingentet? 

Svar; ikke medmindre det bliver nødvendigt. 

Preben; tak for god beretning. er der planer om ændrede åbningstider? 

Svar; der er planer for bredere åbningstider, specielt i weekends  er der et udpræget behov, som  vi  

presse på for at få gennemført.  

Marianne;  behov  for at vi skal have indarbejdet en kultur der gør det muligt at rette på dem der 

træner forkert. Der kan evt. betales ekstra for holdtræning. 

Svar; Vi er opmærksomme på  at der til tider trænes direkte forkert.  

Man skal imidlertid være opmærksom på, at der er mange sandheder omkring rigtig og forkert 

træning.  

Beretningen godkendt 

4. Regnskab/budget 

Regnskabet/budget vedhæftet 

Spørgsmål til regnskabet; ingen/regnskabet godkendt 

Spørgsmål til budget; ingen/budgettet er taget til efterretning 

5. Kontingent fastsættelse 

Kontingent er uændret 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse  



• valg af formand /Ole Molbo genvalgt 

• valg af bestyrelsesmedlemmer/Jan og Monica genvalgt 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter /Gabriel og Niels er genvalgt 

 

9. Valg af revisor 

Lis Rasmussen genvalgt 

10. Valg af statsautoriseret revisor 

KPMG genvalgt 

11. Eventuelt 

René; Der bør tages en diskussion om rengøring i centret, da denne er utilfredsstillende.  

Svar; Med vores fremtid, så skal vi egentlig bare have året til at gå, og det skal selvfølgelig fungere. 

Meld gerne tilbage når der er noget der ikke er i orden. 

Marianne; er vi medlem af Anti-Doping DK? 

Svar; ja, og de kommer  med jævne intervaller.  

Formanden takker for genvalgene, nu holdes en lille pause - og så holder Mia Lichtenstein et oplæg 

om træningsafhængighed. 

 

 


