Beretningsåret 2015
Generalforsamling. Fantastisk fremmøde husker mens vi sad 8-10 mennesker med hver sin faxe
kondi vand i lokalet ved siden af cafeteriaet ved tennishallen.
Støt stigende gennem nogle år og kæmperekord på 190 tilmeldte.
I bestyrelse glæde over opbakning til klubben og arrangementet , trods udgift på 70- 80.000.
Vi tror på at det er godt givet ud også i forhold til ånd og sammenhængskraft i klubben.
Medlemstal, støt stigende gennem året pt omkring 850.
Største kontingentindtægt nogensinde januar lige over 150.000.
Større spredning aldersmæssig, således tilgået mange nye yngre medlemmer.
Godt med nye kræfter i klubben.
En lille udfordring til mange og nye medlemmer er at der desværre er nogle ganske få, som trods
et særdeles billigt kontingent forsøger at undgå at betale og benytte vore super fine faciliteter
uden at bidrage til fællesskabet.
Lidt sværere at holde klubånd og ansvarlighed på samme høje niveau som mens vi var væsentlig
færre i de gamle lokaler.
Vil tilskynde alle til at hjælpe til med at holde lidt styr på, at alle bærer synligt armbånd, og at alle
logger sig ind med armbånd når man går ind i centret.
Via videoovervågningen og daglig kontrol er der konstateret nogle få gratister og der er i den
anledning sket bortvisning af længere eller kortere periode.
Endvidere et par tilfælde af dårlig opførsel, som også har medført bortvisning.
Lidt ærgerligt at bestyrelse og instruktører skal involveres i sådanne episoder, men stor
medlemstilgang kan også have en pris.
Ingen positive dopingtest.
Vi har beholdt samme bemanding i instruktørstaben, så det har været et særdeles travlt år for
dem med at få kørt de mange nye medlemmer gennem prøvetimer.
Tusinde tak for den store indsats, I har alle ydet langt ud over hvad der ellers har været stillet i
udsigt, men der blevet gået på med krum hals og ikke et kny, men alene glade tilbagemeldinger
om glæde om den store tilgang til klubben.
Netop den ånd, som vi skal værne om og bidrage til fortsætter med at være i højsædet hos os.
Kæmpe indsats af vores maskinansvarlige Ole Rasmussen, som har holdt leverandører, rengøring
og NIF i ørene i alle henseender.
Tilbringer mange mange timer i centret og sørger for at alt fungere som det skal.
Lige fra papirservietter til tjek af videoovervågning, om nogen sniger sig ind uden medlemskab
også været på instruktøruddannelse, så kan vejlede i brug af maskiner.
I januar februar været så massivt besøgt, at vi har sonderet i forhold til mere plads.
Forespørgsel til spinning, om de kunne se mulighed i, at overtage vore gamle lokaler i badeland, og
dermed give plads til at vi kunne brede os ind i det tilstødende lokale.

Men spinning tilfredse med deres lokaler også i forhold til størrelse, så der bliver ikke en
mulighed.
Vi har naturligvis forståelse for, at spinning er glade for og vil beholde deres lokaler.
Måske også en spids på medlemstallet, som har tendens til at toppe stort lige efter nytår.
Nu godt et år siden vi tog de nye lokaler i brug.
I bestyrelsen tilfredshed med valget af leverandør, og tilfredshed med det valgene af antal og
typer maskiner.
Der er blev suppleret op med forskellige mindre udstyr og tilkøbt yderligere et løbebånd i forhold
til de 3 i første omgang.
Senest besluttet at indkøbe yderligere et løbebånd, idet der konstant er stor brug af specielt
løbebåndene.
Leveringstid desværre ca. 10 uger.
Alle kredsløbsmaskiner udtrækkes statistik:
Løbebånd mellem 8 og 12000 km
Cykler mellem 40 og 90000 omgange
Arc trainer 4-5000 km
Måske ombytning af venindemaskiner til eagleudgaver, som har dobbeltfunktion.
Afventer tilbagemelding fra medicsport.

Arbejdet videre i forhold til omklædningslokalerne i tilknytning til centret.
Stadig svært for kommune af finde økonomi til renovering.
Tilbudt at Elefanten lægge pengene ud og herpå får dem retur i forhold til husleje.
Samarbejdsaftale med Peter Højgaard Rygxperten i gammel posthus. , som vil have medarbejder i
centret et par timer om ugen til at rådgive omkring træning.
Indgået i sundhedsprojekt med 10 personer som understøttet af fagpersoner gennemgår et
forløb med ændring i livsstil.
Vi sponsorerede 10 stk 6 mdrs. medlemskaber til deltagere.

Huslejen udgør pt ca. 150.000 pr år.
Dog stigende til 200.000 næste år hvor vi betaler fuld husleje efter de nye antal m2.
For nuværende juridisk vurdering i forhold til kommunalfuldmagten, som giver kommunen
mulighed for at holde klubber, som kan udgøre konkurrence til kommercielle centre uden for
folkeoplysning, så der ikke skal ydes lokale tilskud, eller stilles lokaler til rådighed.
Nyborg kommune har kørt en hardline tolkning, mens andre kommuner yder tilskud efter
folkeoplysningsloven også til foreningsdrevne motionscentre.
Spændende hvilken afgørelse man kommer frem til, får betydning for motionscentrene i Nyborg,
Ullerslev og Ørbæk.

Vi har fået en aftale med NIF så man som medlem for 250 kr pr kvartal, frit kan benytte badeland.

Kassereren Tage har valgt at trække sig fra sin post for at hellige sig andre gøremål.
Vi har været særdeles tilfredse med Tages punktlige styring af regnskab og medlemslister, gjort et
solidt stykke arbejde for klubben.
Overtog posten efter Alice for år tilbage og videreførte jobbet med samme ansvarlighed og i
samme ånd.
Kunne desværre ikke være tilstede i aften, så regnskab aflægges i år af formanden.
Tusinde tak til Tage
Efterlader klubben med en stadig solid økonomi trods store investeringer og indkøb i år 1.
Afholdes løbearrangement i april med Intersport, hvor man kan blive testet i forhold til hvilke sko
der kan bruges etc.
Medbringer også nyeste inden for tøj sko etc.
Udendørs anlæg til crossfitt som omtalt sidste år.
Ikke kommet videre i projektet, indkøringen af vore nye lokaler har taget en del af vores tid.
Ikke omgivet, vil måske begynde af sondere i forhold til sponsorering via fonde, samarbejde med
andre klubber strandhoteller etc.
Ny leder for NIF, john pensioneres, vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Tak til jer medlemmer, I er med til at gøre det sjovt at arbejde med vores motionsklub.

