Beretning Motionsklubben Elefanten 2017.
Nok et år er gået i vores motionsklub.
Et år præget af solid drift med et stabilt højt medlemstal, som topper omkring 900 medlemmer og i
lavsæson ca. 700 medlemmer.
Medlemstallet er når de topper nok meget tæt på det som centret kan rumme uden der bliver for
meget trængsel og dermed kan forårsage at medlemmer forsvinder af den grund.
Kontingentindtægterne balancerer lige omkring 1 mio om året.
Maskinparken.
Særdeles veldrevet med Ole som ansvarlig.
Ikke de store nedbrud på maskinerne nu her efter 2 års drift.
Maskinerne bliver med faste intervaller serviceret af Medic Sport.
Der foretages til stadighed småindkøb af effekter som medlemmerne ønsker.
Ellers ikke store investeringer.
Der overvejes pt ikke at skifte maskinerne ud, idet der ikke er komme nyere modeller i hvert fald
fra Cybex.
Instruktørerne.
Der er uddannet 4 nye instruktører i beretningsperioden. Asvatha , Kirsten Andreas og Alina, så nu
er vi godt dækkede ind.
Også været nødvendigt idet der sidst 2016 og start 2017 har været tilgang af nye medlemmer som
har skulle have prøvetimer.
Ordning med Rygeksperten, varede kun kort, vi vil orientere os efter samarbejde med andre.
Omklædningsskabene.
Med medlemstallet er der ofte fyldt op og vi har derfor indkøbt yderligere 20 skabe, som bliver
leveret inden for få uger.
Desværre ikke muligt at få i samme farve så leveres i neutral hvid.
Appel til at skabene ikke bruges som opbevaringsskabe, vil blive tømt af bestyrelse, hvis det
konstateres.
Aircondition.
Konstaterede ret hurtigt at løftet om at der ikke ville blive problemer med forhøj temperatur i
centret ikke holdt.
Der blev forsøgt flytning af luftindtag og forøgelse af luftudskiftning, men sidste sommer var der
stadig dage, hvor der var 28 grader og høj luftfugtighed.
Der blev holdt møde med kommunen august 2016, hvor problemet blev fremlagt dokumenteret
med målinger der var foretaget løbende gennem sommeren.
Kommunen lovede at man ville undersøge mulighederne for køleflade med henblik på en
forhandling om installation og drift.
Kommunen blev løbende rykket, og da bissen blev skruet på her for 14 dage siden konstaterede
kommunen, at man ikke var kommet i gang med udredningen.
Der blev sat en ekstern konsulent på, og der er løfte om en hurtig tilbagemelding.
Et forhåndstilkendegivelse fra det politiske niveau om at der skal findes en løsning.
Et ærgerlig forløb fra kommunens side.

Det er bestyrelsens holdning, at vi naturligvis skal søge et anlæg installeret og drevet af
kommunen,
Alternativt kan klubben selv investere i anlæg og drift, idet det formentlig vil kunne tiltrække
medlemmer hen over sommeren og derfor kan være nogenlunde udgiftsneutral.
Og i øvrigt har vi en økonomi, så vi har råd til at give vore medlemmer den facilitet
Vi vil gerne høre om de fremmødte kan give os mandat til den løsningmodel.
Økonomi.
En særdeles god økonomi med overskud på 2-300 tusinde efter afskrivninger på maskinpark.
Mobilpay facilitet giver indbetalinger på 500-800 kr. pr mdr.
Løbetest.
Afholdt af Intersport, hvor man kunne få tjekket sin løbestil i forhold til skotype.

Helbredstilstand Nyborg Kommune.
En offentliggjort undersøgelse viser, at Nyborg kommune ligger endda meget lavt på landsplan i
forhold til de unges sundhedstilstand og indsats på motionsområdet.
Bekræfter at der i høj grad er brug for et center af vores type ”motion for alle”.
Ærgerligt at kommunen ikke værdsætter den frivillige indsats højere og ligestiller os med andre
foreninger i forhold til fri husleje.

Aftale badeland svømning.
Kunne konstatere at aftale med badeland om svømning til halv pris i forbindelse med benyttelse af
motionscentret ikke var en favorabel aftale, idet den gælder alle.
Aftalen var tidligere gældende for alle faciliteter i badeland, men badeland ønsker ikke mere at
have specielle aftaler.
Det kan vi alene tage til efterretning.
Rengøring.
Et fast punkt på beretningen.
Løbende møder med serviceteam og med nyborg kommune omkring for dårlig kvalitet i
rengøringen.
Kulminerede før jul, hvor vi på et møde satte stolen for døren og gav rengøringsteamet nogle
måneder til at bevise, at de kan løfte opgaven.
Vi har nogle gang valgt at få rengøringsfirmaet, som vi selv benyttet til rengøring af maskiner og
spejle, til at lave en hovedrengøring for at afhjælpe den dårlige rengøringsstandard.
Gik godt nogen tid, men nu er der igen problemer.
Vi agter ikke at fortsætte samarbejdet med serviceteamet,
Afsøger mulighed for at benytte idrætscentrets rengøringspersonale eller entrere med et privat
firma.
Et lille hip om at man ikke bruger udendørs sko i centret. Der kan ofte konstateres større mængder
jord og snavs bag løbebåndene fra ikke rengjorte udendørs løbesko.

Udendørs anlæg.
Planer om et udendørs anlæg er droppet, drøftet med Ullerslev motion der har investeret i et
anlæg.
Deres udmelding var, at anlægget aldrig bruges og at de i bagklogskabens lys aldrig skulle have
brugt penge på det.
Nyborg idræt og fritidscenter har ansøgning til kommunen om midler til et anlæg.
De har spurgt os om vi havde noget imod det, hvilket jeg har meddelt dem, at vi ikke har.
Jeg anser det ikke for at blive en konkurrent til os.

Arrangement Mel og Co
Indlæg Rene eller Ann-Marie.
Tak til instruktører
Tak til bestyrelse,
Tak til medlemmer for det fantastiske fremmøde til generalforsamlingen
Glad for opbakningen til bestyrelsen og klubben. .

