
Referat af generalforsamling i Elefanten 4. marts 2019 

(Referent Dan Hansen) 

1. Valg af dirigent.  

• Preben Larsen blev valgt. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet. 
Vi er beslutningsdygtige.    

2. Valg af 2 stemmetællere.  

• Tages i løbet af aftenen, hvis funktionen skulle blive aktuel.  

3. Bestyrelsens beretning.  

• Beretningen bliver 2 delt. General orientering om foreningen i første del og anden del blev 
en debat omkring vores pladsmangel problematik. 

• Vedhæftet er formandens beretning. 
• Anden del: pladsproblemer. Løsning medlemsstop, skære ned på skoleordninger, jobcentret, 

finde ny lokation. Debat – spørgsmål fra salen:  
o Christian Påskær – renovation hvornår kan vi bruge sauna m.m.? Ole: Det bliver en 

dialog med Centerleder Keld Arentoft, og vi arbejder på en løsning.  
o Søren Brendt. Bakker bestyrelsen op i den dialog vi har med kommunen. ”Gratister” 

fra kommunen, hvor stort er antallet og kunne de ligges i perioder hvor der ikke er så 
meget belastning på centret? Ole: Der er ikke voldsomt mange og de ligger i 
øjeblikket sidst på formiddagen eller start eftermiddag hvor der ikke er mange 
medlemmer. 

o Finn Jørgensen: vi betaler en del i centerleje, får vi noget tilskud fra kommunen? 
Ole: Kommunen er af den holdning af vi skal konkurrere på lige vilkår med andre 
foreninger så vi modtager ingen støtte fra kommunen, kun til medlemmer under 25 
år. Vi er udtrådt at folkeoplysningsloven.  

o Uri opfordrer til at alle medlemmer overvejer om der kan trænes på tidspunkter hvor 
”belastningen” ikke er så høj. Ole: Fra kl. 11.00 til 14.00 er der god plads.  

o Birthe Jensen: har vi en oversigt/kurve over hvornår centret er besøgt og kunne 
oversigten hænge i centret? Ole: Det tager vi initiativ til snarest muligt. 

o Søren ? Kan klubben drives på en anden lokation? Ole: Bestyrelsen har været ude og 
se på andre lokationer. Vi har mindre brug for at få hjælp til driften, så der er 
umiddelbart ikke noget der tyder på at anden lokation bliver dyrere, måske 
rengøringen kan blive dyrere. Argumentet om anden lokation har ikke været en 
trussel mod kommunen. Jupiter cykler har været undersøgt.  

o Laura Jørgensen. Kommentar til ny placering. Mange har gøremål i idrætsparken og 
vil helst ikke have flyttet centret. Ole: bestyrelsen er opmærksom på dette og vil 
allerhelst blive på nuværende lokation. 

o Helle: Man skal tænke på at have en lille velfungerende klub end en stor klub. Ole: 
det kan være, men det kommer også an på antallet af medlemmer. Vi er gået fra 500 
til 1100 medlemmer og vi har forsøgt at beholde det gode klima trods stor stigning. 

o Sandra Hansen: er der mulighed for at forlænge åbningstiderne. Ole: ja det er muligt 
og det vil vi gerne. Iværksættes hurtigt. 



o Bjarne Sørensen: kan vi tage en vurdering af det nye center der er åbnet i Nyborg, 
måske det reducere antallet af nye medlemmer hos os? Ole det er et helt nyt center 
og vi skal se om det får en effekt på vores medlemstal. Vi tror dog ikke på den helt 
store indvirkning. Men det skal selvfølgelig følges tæt.  

o Morten Heile med en ”servicebemærkning”: fordeling af hvornår der er mennesker 
kan ses på google. Nøjagtighed kan ikke verificeres. Vi sammenholder den med egne 
tal. 

o Uri – finder det forkert hvis vi fjerner besøgsmuligheden i Elefanten for skoler og 
andre og det er god omtale af Elefanten. Ole: Det er hellere ikke bestyrelsens 
holdning, vi skal bevare den ordning så vidt muligt. 

o Thomas Vandkrog kommentar: min kone og jeg er meget glad for stemningen. 
Thomas håber at vi har fokus på at fastholde den stemning fremadrettet. Tak for at 
regnskabet ligges frem på bordene.  

o Dirigenten opfordrer til at salen viser deres opbakning til bestyrelsen i form af 
klapsalver – hvilket salen fulgte op på.      

4. Regnskab – budget.  

• Lis gennemgår regnskabet, som ligger til orientering ude på bordene. Ingen spørgsmål til 
regnskabet.  

• Lis gennemgår budgettet. Ingen spørgsmål fra salen til budgettet.   

5. Kontingent fastsættelse.  

• Bestyrelsen fastholder den nuværende kontingentsats. 

6. Indkomne forslag.  

• Der er ikke kommet nogen forslag. 

7. Valg af bestyrelse.  

7 a: Valg af kasserer. Lis Rasmussen - modtager genvalg. 

7 b: Valg af bestyrelsesmedlemmer: • Kim Hedegaard Nielsen - modtager genvalg 

• Begge blev valgt.  

8. Valg af bestyrelsessuppleanter, Gabriel Andersen og Niels Overgaard, som begge modtager 
genvalg.  

• Begge blev valgt.  

9. Valg af 2 kritiske revisorer Preben Larsen og Bente Clement som begge modtager genvalg  

• Begge blev valgt.  

10. Eventuelt.  

• Gunhild – nyt medlem vil gerne se bestyrelsesmedlemmer som dermed rejse sig op. 
• T-shirts hænges op i centret kan købes i Intersport til 150 kr. med logo. 


