
Velkommen til.  
Årets beretning  er disponeret, så vi kort redegør for årets gang, mens vi i beretningen 
lægger op til debat i forhold til vores arbejde på at skaffe flere m2 til vores center.  
 
Nok et år er gået i vores motionsklub.  
Faktisk nok et rekordår.  
Vi har ligget medlemsmæssigt godt 100 over sidste års medlemstal gennem hele perioden, 
og vi har kontigentmæssigt fået ca. 200.000 mere ind hen over året.  
Mod slutningen af 2018 var vi over 1000 medlemmer, og vi har være oppe omkring 1150 
her i 2019.  
 
Ændringen i det halv og helårlige kontigent er blevet taget super godt imod, omkring 30 
% af medlemmerne benytter sig af en af  de 2 kontigentformer.  
Vi har opnået det, som vi havde forudset, nemlig, at vi kunne give  medlemmer mulighed 
for at kunne træne hen over hele året til den pris, som man betalte ved at stoppe i en 
eller flere sommermåneder.  
Vi har formentlig også et af landets billigste kontingenter, i hvert fald har det jo også 
været medvirkende til et øget medlemstal. 
 
I beretningsåret blev vi betænkt med en arv efter et af vore æresmedlemmer  Bernhardt 
Pedersen, der afgik ved døden i 2017.  
Bernhardt havde betænkt os med kr. 20.000.  
Vi valgte at dedikere  pengene  til en gentagelse af frugtordningen, som tidligere er blevet 
godt modtaget. 
Vi føler os dybt berørte over at klubben på den måde fik en anerkendelse for det som vi 
gør meget for at holde i hævd, nemlig det gode fællesskab og miljø, der er mellem jer 
medlemmer.  
Bernhardt har åbenlyst nydt det og sat pris på det.  
Jeg vil gerne bede jer om at være med til at sætte pris på en sådan  gestus, ved fremover 
fortsat at bidrage til det fantastiske dna, som vores klub har.  
 
Æresmedlemmer antal  ca 15 
Idet vores 5 løbebånd i løbet af beretningsåret nærmede  sig en jordomrejse, nemlig 
40.000 km, og samtidig begyndte at  virke trætte med flere fejl til følge, besluttede vi sidst 
på året at købe nye bånd.  
Vi udvalgte 4 muligheder og Vi sendte Ole maskinmand med en mindre delegation af 
formstærke, nemlig Gabriel, Marianne og Asvatha ud for at prøveløbe div bånd.  
Valget endte med at stå mellem MedicSport og Matrix som leverandører.  
2 andre mærker faldt ganske enkelt på kvalitet og funktionalitet.  
De 2 udvalgte leverandører blev nøje vurderet, og bestyrelsen valgte at følge gruppens 
anbefaling om at købe medic sports produkt, nemlig lige fitness.  
Økonomisk lå de 2 leverandører nogenlunde lige, men andre smådetaljer i deres udbud 
afgjorde  valget.  
Med den skærmløsning der blev valgt, endte det reelt med, at det var det dyreste 
løbebånd vi valgte.  
Den vejledende indkøbspris ligger på ca 155.000, altså i niveau med en Peugeot 208 



proppet med udstyr.  
Og da der jo ikke er 180 % afgift på et løbebånd har jeg da store forventninger til, at det 
er Rolls-Royce vi har købt.  
De 5 bånd blev leveret for en uge siden, og jeg håber I har haft mulighed for at teste 
dem.  
De skulle være langt mere skånsomme for knæ og ankler pga af et affjedringssystem i 
selve løbepladen.  
 
Maskinparken i øvrigt, som er nedskrevet til 0 i årets regnskab, står stadig pænt, og giver  
(som hans træning)  ikke anledning til sved på panden hos Ole. 
Der er blevet skiftet en del af sæder og puder, som har været revnede og grimme.  
 
Omklædningsskabene er blevet forsynede med strømforsyning, idet batteriløsningen var 
for ustabil.  
Vi fik samtidig lavet en login ved ankomst til rummet i skabene, idet det tidligere var alle, 
der havde grønne armbånd der uafhængig af medlemsskab kunne benytte skabene.  
Vi oplevede endvidere, at nogle benyttede skabene næsten som fast opbevaring af 
effekter.  
Det er vi også kommet til livs, idet de nu er indstillede til alle at åbne kl. 2230.  
Så vi håber, at der med det udvidede antal skabe nu altid er plads til jeres ting.  
 
Idet der til stadighed afdækkes personer uden gyldigt medlemsskab, der benytter centret, 
vil vi appellere til, at I altid har jeres armbånd synligt i forbindelse med træningen, det gør 
det nemmere at gennemføre de lejlighedsvise kontroller.  
Jeg vil bede jer om at tage godt imod en evt kontrol, idet det er i vores alles interesse, at 
der ikke er gratister i vores center.  
Jeg har det lidt tungt ved, at vores bestyrelse og instruktører skal varetage den 
Politimandsrolle , det jo er at skulle kontrollere og håndtere eventuelle snydere.  
Det er jo dybest set en frivillig og ulønnet  indsats de gør for vores forening.  
Så tag godt imod dem og bak dem op i det. 
 
Så til beretningens hovedtema.  
Ved årsskiftet 2017-2018 nåede vi op mellem 1000 og 1100 medlemmer, og vi kunne 
konstatere, at der på visse tidspunkter var særdeles trangt med pladsen, ligesom vi 
oplevede at vi lejlighedsvis var oppe mod de 50, som er brandmyndighedernes 
begrænsning på antallet af personer i rummet. 
Vi tog kontakt til kommunen og redegjorde for vores behov for mere plads.  
På et møde med repræsentanter fra kultur og fritidsudvalget i centret, blev der sonderet 
for 3 løsningsforslag. 
En udbygning af 1 . sals plan  ud over indgangspartiet, en udbygning af 1. Sals plan ud 
over cafeteriaet, og en rokade af spinning  dertil, eller en tilbygning til spinning i 
grundplan ud for køkkenet.  
Kommunen tog oplæggene med hjem, og valgte at arbejde videre med en nybygning til 
spinning.  
Løsningsmodellen blev ikke vel modtaget af spinning, og det førte bl.a til, at vi fandt os 
nødsagede til at opsige samarbejdet med spinning.  



Vi var klar over, at et mindre antal af I medlemmer benyttede sig af muligheden for at 
kunne spinne,  
 
Efter aftale med kommunen sendte vi sidst i oktober en officiel ansøgning til kommunen, 
hvor vi gjorde rede for vores behov, og velvilje til at dække eventuelle udgifter til 
sammenlægning af lokalerne. 
Ansøgningen blev behandlet i kultur og fritidsudvalg i november, hvor der var fuld 
opbakning  til at arbejde videre ned projektet.  
Vi  forventede således, at vi kunne have en tidshorisont  vi kunne give jer her på 
generalforsamlingen.  
Imidlertid blev vi her i februar præsenteret for, at kommunen/udvalget forventede, at 
motionsklubben skulle bidrage med 25 % af byggesummen på 1,3 mio.  
Et af argumenterne for dette var, at vi havde en god økonomi og formue.  
Det er ikke nogen hemmelighed, at det gav anledning til undren og frustration i 
bestyrelse.  
Vi var reelt overbeviste om, at projektet ville gennemføres.  
Vi samledes og der var fuld enighed om, at vi under ingen omstændigheder ville eller 
kunne medfinanciere et offentlig byggeri, som vi oven i købet ikke selv skulle benytte.  
Det stred ganske enkelt mod hele bestyrelsens sunde fornuft, at en borgerlig styret 
kommune kunne fremkomme med et sådan krav, med begrundelsen, at vi havde en god 
økonomi.  
At det skulle straffes, at vi er i stand til at drive klubben godt.  
Jeg fik mandat til at gå tilbage til kommunen, og på et møde med Erik Rosengård og Lars 
Andersen, gjorde jeg klart, at det ville vi ikke acceptere.  
Jeg fastholdt, at vi som beskrevet i ansøgningen naturligvis ville betale  de udgifter der 
måtte opstå ved en sammenlægning af lokalerne 
Jeg redegjorde endvidere for, at vi af pladsbehov havde 2 muligheder, nemlig enten at 
skære drastisk ned på de favorable tilbud vi giver til skoler, jobcenter sygedagpengeafsnit 
etc. 
Alternativt at sondere for lokaler et andet sted i byen.  
Hverken vi i bestyrelsen eller  Nyborg kommune  er interesserede i nogle af disse 
løsninger, så der var enighed om, at Erik Rosengård tager sagen op på  ny i det politiske 
niveau.  
Jeg vil  hermed  åbne op for synspunkter og debat omkring emnet.  
 
 
Mvh Ole Molbo 
 


