Beretningsåret 2017.

Velkommen til.
Nok en rekord i fremmøde, 250 tilmeldte.
Fantastisk som bestyrelse at 25 % af medlemmerne møder op.
Vi tror på konceptet med en blanding af lidt god mad, Generalforsamling, og i år en meget koncentreret
træning af lattermusklerne.

Medlemstilgang.
En generel stigning hen over året med ca. 100 flere end samme tidspunkter sidste år.
Rekordantal ved årsskiftet på 1050.
Nærmer os en smertegrænse både i forhold til brandmyndigheder 50 max., ligesom der på visse tidspunkter
bliver ventetid ved redskaber.
Medlemmerne har været gode til at tilpasse deres træningstidspunkter, så det har jævnet ud.
Vi har taget kontakt til kommunen og gjort opmærksom på udfordring.
Møde er aftalt med henblik på drøftelse af løsningsforslag.
Vi fik langt om længe installeret aircon. Tålmod og vedholdenhed lønner sig.
Har givet et kæmpeløft i forhold til indeklimaet i center.
Specielt den mere konstante lave luftfugtighed er med til at højne oplevelsen af at træne i centret.
Udgiften for klubben har været engangs 50.000,- mens kommunen står for drift og vedligehold .
Vi har således fremadrettet stadig huslejeudgifterne på ca. 200.000 pr år, incl rengøring.
Måske også årsag til medlemsfremgang.
Rengøring en evig tilbagevendende udfordring.
Vi har haft mange møder og kontakter med kommunens rengøringsteam, som har leveret en meget
varierende kvalitet.
Rengøringen er med baggrund i det netop overtaget af personale i idrætscentret, hvilket vi håber vil afhjælpe
problemerne.
Vi har besluttet selv at tilkøbe en ekstra ugentlig rengøring sammen med rengøring af redskaber, som vi selv
står for.
Denne ekstra rengøring forventer vi at kunne undvære uden for højsæsonerne, altså typisk hen over
sommeren.
Det er vigtigt at vores center altid fremstår indbydende for medlemmerne.
Frugtordning.
Vi besluttede at lave en lille juleevent med gratis frugt i centret i december.
Blev godt modtaget, med stor søgning ved frugtboden.
I medlemmer var super gode til at benytte de spande der var stillet op til skrog og skræl, så det kunne nemt
være noget vi gjorde en anden gang.
En udgift på omkring 12000 kr
Installering af scanner i centret, hvor man kan scanne sit armbånd, og der kan se tilknyttede data, herunder,
hvornår der skal fornyes abonnement, hvilket skabsnummer du har benyttet etc.
Faciliteter der har været efterspurgt, og som vi har fået udviklet sammen med Globus data.
Bliver installeret i nær fremtid.
Udgift på ca. 25.000.

Aftale fys.
Vi har indgået en aftale med fysioterapeut Louise Tillitz Hansen om et samarbejde, således vil Louise være
tilstede i centret onsdage 0830-0930 fra d. 21. marts.
Louise har arbejdet som fys . i 13 år, og har bred erfaring inden for rygsmerter, ledsmerter samt
genoptræning efter svær sygdom.
Vi glæder os til samarbejdet.
Maskinparken.
Nu 3 år gammel, og trods massiv benyttelse stadig i præsentabel og funktionel stand.
Vi foretager løbende udskiftninger af sliddele bl.a overtræk og sæder når disse revner eller går stykker pga
slid.
Løbebåndene nærmer sig eller har overskredet tid, hvor båndet anbefales udskiftetligesom et
softwareproblem gør at skærmene fryser fast ind i mellem.

En renovering vil beløbe sig til 20-25000 pr løbebånd.
Det er åbenbart, at det er kredsløbsudstyret, der er mest slidt, og en udskiftning af det kunne være
en mulighed.
Men alt udstyret er i Ole Rasmussens trygge hænder, så ingen umiddelbare bekymringer i forhold til det.
Der er ikke umiddelbart kommet nye opdaterede modelserier, som gør, at vi skulle overveje at udskifte
udstyret.
En udskiftning vil komme på tale, hvis der bliver for mange nedbrud og driftsstop, da det efter vores
opfattelse ikke er acceptabelt for jer medlemmer.
Om 9 mdr. er det nuværende udstyr fuldt afskrevet, så det er helt uproblematisk, hvis en udskiftning skulle
komme på tale.
Også i denne sammenhæng er det os magtpåliggende, at centret fremstår indbydende og funktionsdygtig.
Lokalerne.
Vi har fået malingen frisket op på udsatte steder i centret.
Har virkelig pyntet.
Keld har lavet en vedligeholdelsesplan for hele idrætscentret, så sket uden udgift for klubben.
Julemorgenkaffe.
Igen stor tilslutning, en hyggelig stund med et veltilrettelagt arrangement.
Instruktørerne.
2 nye ansigter Alina og Andreas.
Louise på barsel.
Tea under uddannelse.
Der har virkelig været tryk på med prøvetimer december og januar, så kun med stor indsats og velvilje fra
instruktørerne alle alle nye medlemmer inden for rimelig tid fået en prøvetime.
Godt gået instruktører tak for den store indsats.
Bestyrelsen.
Vi har stadig kunne. "Nøjes" med at holde 2 bestyrelsesmøder om ugen, nemlig lørdag og søndag.
Der har faktisk ikke været større udfordringer, end at vi har kunne klare det under 3 halvleg, nemlig kaffen
efter træning, hvor der stort set altid er en beslutningsdygtig bestyrelse til stede.
Det er utroligt nemt at være formand, når ens bestyrelse er så velfungerende og har samme mål, nemlig at vi
skal skabe den bedste klub for medlemmerne.
Det synes jeg faktisk i al beskedenhed er lykkedes.
Desværre har Monica besluttet at indstille sit mangeårige virke for klubben.
Tusinde tak for din store indsats for motionsklubben.

En særdeles dreven sekretær, der næsten kunne skrive referaterne inden bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger.
Den bedste klub.
Noget af det som jeg og bestyrelsen er stolte af og derfor værner meget omkring er den fantastiske
"Elefantånd"
Det at vi lever op til mottoet "Motion for alle" synes jeg er en enorm styrke for klubben.
Det at man lige hilser på hinanden eller veksler et par ord er en væsentlig del af limen i et fællesskab.
Fællesskabsfølelsen og ejerskabet betyder uendeligt i forhold til, hvordan vi bruger og behandler udstyret i
centret, samt i forhold til hvordan vi omgås hinanden.
Det vil givetvis være en større fælles opgave at fastholde disse egenskaber i takt med, at vi bliver flere og
flere medlemmer.
Så jeg håber at I også fremover vil bidrage til, at vi kan fastholde disse gode elementer i klubben.
Æresmedlemmer.
Pt 14 Medlemmer der opfylder kriterierne, nemlig 80+ og 10 års medlemsskab.
Fantastisk, det må vist også være en rekord.
Nogle tilstede.
Applaus.

Arrangement La Santainstruktører.
I marts afhold vi i samarbejde med spinning og spar nord et weekendarrangement hvor 3
instruktører fra klub la. Santa udfordrede de fremmødte på flere nye fronter.
Det var et super godt arrangement som annmarie, rene og Kenneth havde stået for.
Vi har besluttet at gentage arrangementet igen i år.
Arrangørerne vil under evt. komme med en præsentation af årets program.
Ombygning badeland.
Badeland vil gennemgå en større ombygning, som starter i uge 31 og rækker frem til påsken 2019.
Der vil ikke være større gener i forhold til Elefantens medlemmer.
Dog vil omklædnings og saunafaciliteter i badeland være lukkede gennem en længere periode.
Mvh Ole Molbo

