Generalforsamling i Motionsklubben Elefanten, mandag d. 19 marts 2021
Antal medlemmer til stede inkl. Bestyrelse og instruktører: 62 (ca. 80 tilmeldte)

1. Valg af dirigent
Tage Nielsen valgt
2. Valg af 2 stemmetællere
Niels Overgaard og Monica Nielsen valgt
3. Bestyrelsens beretning
‐ Rigtig godt driftsår 450 – 500 medlemmer
‐ 4 nye instruktører (Jan, Marianne, Michael, Lene)
‐ 1 ny instruktør på vej (Louise) der er under uddannelse
‐ Der bliver i alt 12 instruktører med god aldersspredning
‐ Ny maskinchef, Birger er flyttet og Jørgen overtager
‐ 3 bestyrelsesmøder afspejler ro og solid drift
‐ Vi har taget bank nr. 3 i brug, nemlig Svendborg Sparekasse, vi har fået 5000 kr. i sponsorat,
hvilket opvejer den dårlige forrentning
‐ Kontingent fastholdes
‐ Der er afholdt instruktørkursus via DGI, det har næsten holdt pengene hjemme, pga. honorarer
‐ Klubben er opgraderet med nye bænke og småting
Kommentar:
Frode; kan vi få et højttaleranlæg til næste år? – svar; det kigger vi på
Kirsten; bliver der separat adgang når vi får bygget om? – svar; så langt er vi ikke nået endnu.
Kaj Bøgelund; skal vi stadig dele badefaciliteter? – svar; så langt er vi ikke nået ned i detaljerne
Bodil Frederiksen; bliver der elevator, hvis vi kommer på 1. sal? – svar; det er jeg ret sikker på
Knud Gorm; tak fordi I tog kontakt til det politiske system. Vi skal ikke være for beskedne, når
det drejer sig om plads og muligheder
Gabriel Andersen; vi mangler en mulighed for at træne biceps, efter at bænkene er blevet
skiftet, kan vi få den mulighed igen? – svar; indtil videre gør vi ingenting, men afventer de nye
byggeplaner.
Tina Lillebrohus; ang, instruktør uddannelse i centret, kan vi ikke blive varslet i forvejen, så man
kan holde sig væk? –svar; selvfølgelig.
‐ Vi har også lagt lokaler til Firma idræts kurser, 2 weekends
‐ Spinning har bidt sig fast, vi betaler ca. 10 kr. pr gang pr. person
‐ Udbygning af Badeland, der er bevilliget 30 mio. til ombygning. Vi har været dårlig
repræsenteret i brugergruppen, men sidder nu med i gruppen. Byggeriet forventes færdigt i
2014. Vi regner med omkring 400 m², det lyder som om der kommer flere etager på, og at vi
evt. havner på 1. sal.
‐ Calle Wexøe formand i 15 år, er død.

4. Regnskab – budget, se vedlagte fra kassereren
Regnskab godkendt
Budget er taget til efterretning.

5. Kontingent fastsættelse
Kontingent fastholdes
6. Indkomne forslag
7. Ingen indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse
‐
‐

A) valg af formand, Ole Molbo modtager genvalg
Ole genvalgt
B) valg af bestyrelsesmedlem Monica Nielsen og Jan Jessen, begge modtager genvalg
Jan og Monica genvalgt

9. Valg af bestyrelsessuppleanter, Dorthe Pedersen og Niels Overgaard, begge modtager genvalg
Dorthe og Niels genvalgt
10. Valg af revisor, Lis G. Rasmussen modtager genvalg
Lis genvalgt
11. Valg af statsautoriseret revisor KPMG
KPMG genvalgt
12. Eventuelt
Herefter foredrag af Birgitte Nymann

