Referat af generalforsamlingen i Motionsklubben Elefanten – mandag d. 2. marts 2020

I.
•

Valg af dirigent.
Preben Larsen blev valgt. Og orienterer at den er lovligt varslet og at forsamlingen er
beslutningsdygtig. Dagsorden gennemgås og godkendes.

2. Valg af 2 stemmetællere.
•

Der er ikke indkomne nogen forslag jf. pkt. 6

3. Bestyrelsens beretning.
Medlemstal:
Medlemstallet har været ret stabilt omkring sidste års medlemstal.
Mellem 800 medlemmer midt på sommeren til ca. 1150 medlemmer når vi er flest her i årets første 3
måneder.
Æresmedlemmer:
Vi har konstant omkring 15 æresmedlemmer, altså når man som fyldt 80 årlig har været medlem i mindst
10 år.
Kontingent:
Vi indførte for snart 2 år siden de nye halv- og helårs abonnementer, som der er stor tilslutning til . Omkring
40 % af medlemmerne benytter sig af et af medlemskaberne.
Kaffeordning:
Vi har nu haft ordningen i ca. 1 år.
Der har været god tilslutning til ordningen, der koster klubben i omegnen af kr. 30.000 om året.
Der har desværre været konstateret flere tilfælde, hvor medlemmer henter kaffe ud over i forbindelse med
træning, altså hvis de i anden anledning er i idrætscentret.
Det gør mig simpelthen både sur og skuffet. Så lige for at præcisere. “Det er kun i forbindelse med træning
i Elefanten”, at man kan få en gratis kop varm drik. Det er ikke særligt svært at finde ud af, så lad nu være.
Hvis det konstateres, kan det medføre at vi må lukke ned for den gode ordning.
Frugtordning:
I år kørte vi frugtordning i både december og januar. I alt er der indkøbt små 15.000 stykker frugt.
Vi fik en god aftale med Meny, så ud over ar handle lokalt opnåede vi en besparelse på 50 øre pr. stk. frugt.
Ordningen har kostet små kr. 30.000 for de 2 måneder.
Også omkring frugtordningen har der været små uregelmæssigheder med nogle der forsynede sig med flere
stykker frugt, eller som hentede også når der ikke blev trænet i centret.
Nogle fandt endog underholdning i at kaste klementiner op ad væggene i herrernes omklædningsrum.

Det er næsten ikke til at holde ud at høre om sådan en adfærd, og hvis det kan lade sig gøre at finde frem til
de formastelige, kan jeg love at de aldrig opnår æresmedlemsskab, men tværtimod permanent
udelukkelse.
Førstehjælp:
Med baggrund i en alvorlig hændelse, hvor et medlem fik hjertestop under træning, og heldigvis blev
genoplivet af rådsnare personer i centret, gennemførte vi i efteråret 3 førstehjælps/hjertestarter kurser for
klubbens medlemmer. Ca. 60 tog imod tilbuddet og blev klædt godt på i forhold til at kunne yde 1. Hjælp.
Udflytning af center:
I forbindelse med den store medlemstilgang fik vi på sidste års generalforsamling mandat til at afsøge
mulighederne for en udflytning af centret.
En udflytning var på tale, idet der ikke var fremkommelighed i forhold til at overtage spinningslokalet op til
vores center. Vi må desværre konstatere, at Nyborg kommune ikke har det nødvendige mod til at udnytte
lokalerne i idrætscentret, så flest mulige får glæde af dem.
Vi undersøgte flere lokationer, og så en mulighed i post nord lokalerne bag Jysk og Jem og fix. Lokalerne
havde været tomme gennem nogen tid, og stod til udlejning. Der var ca. 800 m2, som faktisk var særdeles
velegnede til vores formål. Huslejen var som udgangspunkt 350.000 om året mod vores nuværende leje på
omkring 200.000. Vi allierede os med en ekspertise på område, som opstillede nogle tal på udgifter til at
gøre lokalerne anvendelige, herunder indretning af bad /omklædning, indkøb af maskiner etc. Endvidere
gav han også et bud på driftsudgifter og indtægter. Sammenholdt med vores økonomiske velpolstring så
projektet faktisk ret fornuftig ud.
Det havde været mit udgangspunkt i forhold til et projekt af det format, at det var en 100% enig bestyrelse
der stod bag et ja til projektet, og idet den enighed ikke længere var tilstede, blev projektet droppet.
Nye maskiner, vandautomat, vægt etc.:
Da vi lukkede ned for flytteplanerne, besluttede vi i stedet at nytænke de eksisterende faciliteter, og vi
udskiftede således hele kredsløbsafsnittet, herunder blev der tilført en stepmaster, en air bike og 2 stk.
Praxtour cykler.
Også vores romaskiner blev udskiftet til nye i farve der matcher det øvrige udstyr. Der blev yderligere
nyindkøbt en række plate loadede styrketræningsmaskiner. Der blev også skiftet gulvbelægning i området
til fri træning. Sluttelig blev der indkøbt en ny og forbedret vægt og en ny vandautomat.
Alt i alt er der indkøbt for på den gode side af kr. 1,5 mio.
Det større antal maskiner har naturligvis givet lidt mindre luft mellem udstyret, men målet om at skaffe
flere og up to date træningsstationer er fuldt ud opfyldt. Vi har heldigvis fået mange gode og positive
tilbagemeldinger fra medlemmerne, og selv om vi gerne ville have mere plads synes vi faktisk, at resultatet
er blevet godt. Den mere trange plads øger behovet for, at man rydder op efter sin træning.
Så lige et hip om, at man hænger skiverne og andet udstyr på plads efter brug.
Åbent hus:
Vi besluttede at udnytte genåbning af svømme badeland til at holde åbent hus, hvor der var mulighed for at
komme og se vores flotte og veludstyrede center.

Instruktørerne:
Vi har taget afsked med 3 instruktører i beretningsåret, nemlig Thea, Aswatha og Alina, der alle har forladt
Nyborg for en tid. Til gengæld har vi uddannet 2 nye instruktører, nemlig Niels Skals og Tenna Lauritsen
som er godt i gang.
Tak til instruktørerne for det store arbejde de igen i år har gjort en stor indsats for at tiltrængt at løfte
folkesundheden i Nyborg.

Bestyrelsen har haft en væsentlig opgave i udredning af udflytningsplanerne samt nyindretning af centret,
så vi ser frem til et år med mest ordinære driftsopgaver.
Tak til bestyrelsen.
Og jer medlemmer, I har igen i år ud, over nogle få smuttere som nævnt, været med til at tilføre og
vedligeholde den profil, som vi arbejder på at have, nemlig at Elefanten udbyder” motion for alle”.
Tak for det
Spørgsmål til formanden: Ingen spørgsmål fra salen.

4. Regnskab – budget.
•
•

Lis gennemgår regnskabet. Årets resultat 673.000 kr. Regnskab godkendt.
Budget: Indtægter: 1.464.000. Budget godkendt.

5. Kontingent fastsættelse.
•

Der er ingen ændringer i kontingentsatserne.

6. Indkomne forslag:
•

ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse.
•
•

7 a: Valg af formand: Ole Molbo - modtager genvalg. Formand valgt.
7 b: Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jan Jessen og Dan Hansen - modtager genvalg – Begge 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

10. Eventuelt. Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. '6, sk
•
•

•
•
•

Gitte Isaksen – spørg om centret kan åbnes tidligere end kl. 05.00?
o Dette undersøges og bestyrelsen vender tilbage
Leif Hansen: problemer med virus og bakterier: Kan man opfordrer medlemmerne om at
medbringe egne håndklæder og tørre sved af med. Og et ønske om flere spritflasker.
o Formanden: Der bliver indkøbt flere spritflasker. Ift. Virus m.m. så følger bestyrelsen med i
anbefalinger fra sundhedsstyrelsen. Formanden vil gerne opfordre til at medbringe egne
håndklæder og gerne tørre af inden brug.
Bent Astred: med den gode økonomi – er der et ønske om en sauna.
o Formanden oplyste medlemmerne om at der ikke kan bygges yderligere.
Jury: Stor ros til kontingent.
Kirsten Jessen: anmoder alle medlemmerne om at gøre armbåndet synligt på drikkedunk eller på
anden måde synligt så instruktørerne kan se et gyldigt medlemskab.

Dirigent og formand takkede af for god ro og orden.

Referent: Dan Hansen

