Generalforsamling Motionsklubben Elefanten mandag d. 14.3.2011
(66 medlemmer til stede)
1. Valg af dirigent
Tage Nielsen foreslået og valgt (Generalforsamlingen er lovlig varslet og dermed
beslutningsdygtig).

2. Valg af 2 stemmetællere
Jannick og Niels Overgaard blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning
Se vedhæftning fra formand
Indlæg til beretningen; Ole Rasmussen stillede spørgsmål til placeringen af pengene i
pengeinstitutter (Pengene er placeret med 750.000 i 2 institutter).
Beretningen er godkendt

4. Regnskab – budget
Gennemgang ved Alice Nielsen
Spørgsmål; hvad dækker vores forsikringer – de dækker vores instruktører, hvis de
kommer til skade
Regnskabet er godkendt.
Budget fremlagt – og godkendt
Spørgsmål; ingen
Se i øvrigt vedhæftning fra kasserer

5. Kontingent fastsættelse
Kontingentet fastholdes ‐ godkendt

6. Indkomne forslag
B. Forslag om ”pensionist‐ægtefællerabat”
Debat; Bestyrelsens holdning er, at kontingentet i forvejen er meget lavt, og det vil
kræve en del ekstra administration. Rasmus; der skal ikke laves særregler for mindre

grupper.. fx arbejdsløse eller unge på SU. Jesper; det vil blive uoverskueligt at bestemme,
hvem der skal have rabat.
Forslaget blev trukket.

A. Forslag om gratis ”æresmedlemskab” for alle over 80 år, med mere end
10 års medlemskab
Debat; Ingen. Forslaget er godkendt

7. Valg af bestyrelse:
A. Valg af kasserer, Alice Nielsen modtager genvalg
Valgt; Alice Nielsen

B. Valg af bestyrelsesmedlem, Kim Nielsen modtager genvalg
Valgt; Kim Nielsen
(Herudover blev Jan valgt for det næste år)

8. Valg af bestyrelsessuppleanter, Dorthe Pedersen og Niels Overgaard
genopstiller.
Valgt; Dorthe Pedersen og Niels Overgaard

9. Valg af revisor
Lis Rasmussen foreslået og valgt

10.Valg af statsautoriseret revisor
KPMG genvælges

11.Eventuelt
Jan Jessen; Der tilbydes som noget nyt spinning til vores medlemmer. I starten har vi
købt 1 time om ugen. Hvis det bliver en succes, vil tilbuddet blive udvidet. (Kirsten lavede
et lille indlæg om, hvad spinning er). Spinning kommer til at foregå i idrætsparkens
lokaler. Tilbuddet bliver gratis for medlemmer. Jesper; godt forslag og initiativ.. men
gerne flere tidspunkter. Tag gerne alm. cykelsko med, hvis du har noget. Udgiften til
klubben er 300 kr. Alle klik‐sko skulle kunne bruges.
Hans Jørgensen; efterspørger en medlemsliste, så man kan finde nye træningspartnere.

Jesper; brug vores træningsforum.. efterlys en træningsmakker, og vent på at der er
nogen der melder tilbage.
Knud Gorm; Der kunne evt. oprettes en medlemsside, med login, der kunne begrænse
adgangen for ikke medlemmer
Kim; Herudover opfordres alle til at kontakte en instruktør, for at få ”opdateret”
træningskortet.
Erik S; eftersøger en ”genkendelsesmærke” på instruktørerne. Ole; alle instruktører
bærer ens trøjer.
Jannick; der hænger personoplysninger på alle instruktører på tavlen.. brug den.

Dirigenten takker for ro og orden

