
Referat for ordinær generalforsamling i Motionsklubben Elefanten, mandag d. 6/3 - 2017 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Preben - Preben valgt. Generalforsamlingen er varslet rettidigt, lovlig indkaldt 

og beslutningsdygtig.  

 

 

2. Valg af stemmetællere 

Lars og Inger valgt som stemmetællere. 

 

3. Bestyrelsens beretning 

Se vedhæftning fra formanden. (Kort oplæg omkring fitness event i April) 

Spørgsmål/Kommentarer;  

Birthe; Køen i Motionsklubben kan undgås ved at man flytter sig fra maskinerne, når man skal 

snakke- der er plads på gulvet :) 

Klaus; Spørgsmål til garderobeskabe; er der mulighed for at sætte dem i omklædningsrum? 

Svar; umiddelbart nej, da omklædningsrummene ikke er vores - desuden er der noget med 

låsemekanismerne og fugten i omklædningsrummene der er et problem. 

Alfred; ang. køling af rummet om sommeren - hvor stort problem er det, det er store udgifter der er 

tale om? Ventilation i omklædningsrum er dårlig. 

Svar; Det er et stort problem og hvis vi lytter til medlemmerne, og derfor er vi nødt til at handle på 

det. Ventilationen i omklædning er ikke vores område, og vi har påpeget det.  

Rudi; Omklædningsrum: er det muligt at få sat håndklædeholdere op, så man ikke skal gå tværs 

over gulvet, efter bad? 

Svar; Snak med Kjeld - det er ham der er den nye chef. 

Kenneth; Hvordan er det med vores gamle aftale med badeland?  

Svar; Aftalen er opsagt, sådan at man ikke længere kan svømme til speciel pris efter træning. 

Alfred; Det er trangt med plads - er der ideer til at udvide? 

Svar; nej, der er ingen planer om at udvide. 

Emil; Vi får besked på at vi ikke må benytte svømmehallens omklædningsrum. Hvordan med anti 

doping DK - kommer de på besøg? 

Svar; Det er nyt for os, så det tjekker vi op på. Ang Anti doping DK, så kommer de på besøg og vi har 

ingen indflydelse på hvor ofte. 

Kjeld; ang. svømmehallen så er det bare rygter mht omklædningsrum ved svømmehallen - 

personalet forsøger at undgå at få alt for mange i de omklædningsrum, når der fx er skolebørn. Vi 

vil godt bibeholde sauna, det skal vi stå fast på. Jeg synes at vores tilbud om svømning (10 x for 300 

kr. er en god aftale) 

Svar; Det er godt at høre at det bare er rygter. Vi forsøger selvfølgelig at beholde muligheden for 

sauna efter træning. 

 

 

 

 



4. Regnskab/Budget 

Regnskab gennemgået ved Lis - se vedhæftet fil  

Spørgsmål;  

Alfred; Hvordan vurderer man prisen på vores udstyr? 

Svar; Det er anskaffelsesværdi og så afskrivning - så det er en ret præcis værdi.  

Søren; Jeg vil gerne sige at det er dejligt at der er så fin en egenkapital - det er flot klaret. 

 

Budget gennemgået ved Lis - se vedhæftet fil.  

Budgettet er taget til efterretning 

 

5. Kontingentfastsættelse 

Kontingent uændret. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag fra medlemmer 

Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægter; (se vedhæftning) ang. betaling.  

Forslaget er vedtaget. 

 

7. Valg af bestyrelse 

Kasserer; Lis genvalgt 

1 bestyrelsesmedlem: Kim Hedegaard er genvalgt 

 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Niels Overgaard genvalgt 

Gabriel genvalgt 

 

9. Valg af revisor 

Bente genvalgt 

Preben genvalgt 

 

10. Evt. 

Jan; En opfordring; der har været rigtig mange prøvetimer, men det er en god idé at få en ny 

prøvetime, når man har været medlem et stykke tid. Så tag fat i en instruktør og lav en aftale.  

Ole; Udendørs sko er FORBUDT indenfor.. lad være med at bruge jeres løbesko indenfor, der er 

meget jord ved løbebåndene, og løbebåndene kan ikke tåle det. 

 

 

 

 


