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Beretning. 

 

Beretningsåret budt på store positive omvæltninger i elefanten.  

Nye og større lokaler og nye maskiner udstyr og inventar.  

Nedsatte tidligt en maskingruppe. Ole R, Marianne, Gabriel og Jannick 

Stort arbejde med besøg i andre centre og vurdering af udstyrsbehov etc.  

Indledningsvis udtaget 4 relevante leverandører.  

Ret hurtigt 2 som skilte sig ud på kvalitet nemlig Cybex og Tecknogym.  

Særdeles velspecificeret udbudsmateriale blev fremsendt til nævnte.  

Tæt løb på økonomi. 

Udslagsgivende, at cybexudstyr fandtes mindre komplekst og mere solidt, samt 

dårlig erfaring med Tecknogym serie vi havde og som kun var 4 år gammelt.  

Enig bestyrelse og maskinudvalg bag beslutning om Cybex  

Der blev indkøbt til en listepris på 2,2 mio. men med et solidt forhandlingsarbejde 

samt Cybex interesse for at have et fremvisningscenter midt i dk fik vi det nyeste 

cybexudstyr til kr. Ca. 1,6 mio. 

Vi solgte selv det gamle udstyr og tjente ca. kr. 50.000 mere i forhold til byttepris fra 

Cybex (i alt kr. 200.000).  

Vi er nu efter 4-5 ugers drift godt tilfredse, idet der ikke har været nævneværdige 

fejl på udstyret, ligesom Cybex har reageret promte på de småting der har været.  

Vores frygt for overgangen til nyt udstyr er blev gjort til skamme, rigtig mange har 

anerkendt det nye udstyr.  

Specialgulvbelægningen som afgiver meget fnuller blive udskiftet ub i løbet af 

måneden.  

Ud over udstyr indkøbt inventar for ca. 100.000 i form af spejle nye tv, infoskærm, 

overvågning musikanlæg etc.  

 

Byggeprojektet var estimeret klar medio marts, men vores lokale var klart kort før 

jul.  
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Vi besluttede at rykke ind 24. Jan, for at få fat i alle nytårsfortsætterne.  

Åbningsreceptionen forløb fantastisk, med 4-500 besøgende over de 2 dage. 

Masser af positive reaktioner fra de fremmødte, og efterfølgende kæmpe run på 

vore instruktører for prøvetimer og indmelding i klubben.  

Godt kæmpet instruktører.  

Til gengæld var det fælles adgangssystem ikke klar, lige som der var og er udfordring 

med omklædning og bad på,1 sal.  

Det er et projekt, som vi er godt i gang, og håber at løse i løbet af året.  

Gode bade og omklædningsfaciliteter i stueplan, samt i badelands omklædning hvor 

sauna kan benyttes. 

Vi er i gang med at etablere 32 låsbare skabe i gangen uden for centret, hvor samme 

nøglebrik som til centret kan benyttes.  

En udgift på. Ca. 60.000, hvor vi pt arbejder på at købe gennem kommunen og 

derved spare momsen.  

Idrætscentret i gang med at finde midler til 20 låsbare skabe til hver af herre og 

dameomklædning i stueplan.  

Det nye adgangssystembliver etableret medio marts.  

Medlemmerne skal der henvende sig i reception med medlemskort og 

sygesikringskort, og får udleveret en adgangsbrik, som skal benyttes ved 

dobbeltdøren til centret for adgang.  

Der vil i fremtiden blive mulighed for at "tanke" tid på sin adgangsbrik på 

hjemmesiden via netbank. 

Vi overvejer endvidere andre medlemskaber i form af titurskort etc.  

I indgangsområdet i centret bliver der videoovervågning for at imødegå snyd.  

Hvis ikke tilstrækkeligt overvejes en indgangs karussel med fingerscanner. 

Dog en udgift på noget over 100.000. 

Nye åbningstider 0630-2200 weekend  0800 -1800. 

Giver god positiv respons.  
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Fremover åbent hele sommeren uafhængigt af badelands åbningstider.  

Vil arbejde på at der ikke vil blive lukkedage på helligdage fremover.  

Den store interesse har udmøntet at vi pt er over 600 medlemmer eller ca. 100 flere 

end hidtil, hvilket som sagt har udfordret vore instruktører.  

Uddanner 3 nye + Ole R.  for at få bedre dækning specielt om formiddagen. 

Har fået en ny og i forvejen uddannet instruktør nemlig Yvonne - startet i dag.  

Æresmedlemmer 8 - fantastisk, stolte over det.  

 

2 gange rengøring om ugen, mod tidligere 1 gang.  

Husleje stiger fra 120.000 til ca. 200.000.  

Har fået 6 mdr. Med gl. Husleje af kommunen for at kunne komme godt i gang.  

Vi forventer at kunne fastholde kontinent,  vi har stadig penge på bogen, så vi følger 

medlemstal og udgifter nøje. 

Nyt logo - Nye brochurer - Begge dele udformet af professionel.  

Projektet med udendørs crossfit anlæg ikke skrinlagt, blot i bero pga. af projekt med 

nyt center. 

 

Indgået aftale med Intersport som samarbejdspartner.  

Kontakt til Nyborg strand og hotel Sinatur om aftale for deres gæster.  

Aftaler med firmasporten i forhold til spinning genforhandles.  

Aftaler med badeland om svømning i forbindelse med træning genforhandles.  

 

Tak til bestyrelse, maskinansvarlig og instruktører for et godt loyalt arbejde trods 

forandringernes vinde.  

Tak til jer medlemmer for mange positive tilkendegivelser og opbakningen til 

projektet og forståelse for koldt eller for varmt vand i bruseren.  


