Referat af generalforsamling i Motionsklubben Elefanten 2021
På Nyborg Strand den 14. juni 2021

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Preben Larsen blev valgt.

2. Valg af to stemmetællere
Preben Larsen og Kim Hedegaard var klar såfremt at det blev aktuelt.

3. Bestyrelsens beretning
Formand Ole Molbo fremlagde beretning.
Så gik endnu godt et år i motionsklubben, ikke et godt år men godt et år.
Vi kan endelig afholde vores ordinære generalforsamling, dog i en lidt begrænset udgave.
Jeg må jo nok nu se i øjnene, at de store fremmøder på op til 250 har afspejlet at vi havde hyret
professionel underholdning, og ikke at folk begejstredes over formandens beretning.
Beretningsåret vil vi nok kunne huske i et stykke tid.
Coronaen lagde sin mørke skygge hen over hele Danmark.
Det hele startede få dage efter vi afholdt sidste års generalforsamling.
Den 11. marts lukkede Danmark ned og dermed også os.
Denne nedlukning varede i ret præcis 3 måneder, så medio juni kunne vi åbne op igen.
Dog med en række krav om afstand, afskærmning, afspritning etc.
Under disse restriktioner havde vi en noget afdæmpet drift frem til medio december, hvor
Danmark igen lukkede helt ned.
Denne gang varede nedlukningen i hele 5 måneder, og omfattede blandt andet vores højsæson
januar februar og marts.
Den 6 maj blev der mulighed for genåbning, dog betinget af adgangstjek af coronapas, hvilket vi
drøftede i bestyrelsen.
Vi så ikke umiddelbart brugbare modeller omkring frivillighed, ansættelse af personale etc.

Vi besluttede at afvente en stikprøvemodel omkring Coronapas, og forsøgte via div.
medier at gøre opmærksom på de foreningsbaserede centres udfordring.
Lykken tilsmilede os, den 21. Maj kunne vi åbne, nu med en håndterbar stikprøvemodel.
Tak til jer medlemmer som tager kontrollen med smil og forståelse.
Nu har vi haft åbent i en lille måned og vi må krydse fingre for, at vi slipper for flere nedlukninger.
Så vi skal stadig huske at passe på os selv og hinanden.
Vi har under nedlukningen søgt en Coronapulje under DGI, hvor det lykkedes at få ca. 250.000 kr
til klubkassen.
Der vil naturligvis blive søgt igen, hvis flere muligheder byder sig.
Idet der ikke blev mulighed for at afvikle julemorgenkaffe, besluttede vi at give en friskbagt bolle
til jeres kaffe i julemåneden, som jo desværre blev afbrudt.
Derfor har vi fortsat ordningen her ved genåbning.
Som I kan se sker der lidt rokeringer og udskiftninger i bestyrelsen og på maskinfronten.
Og når jeg nu har valgt at stoppe som formand, har jeg besluttet at overtage rollen som
maskinmand efter Ole Rasmussen, sådan for ikke helt at slippe tilhørsforholdet til klubben.
Det er faktisk noget af det eneste jeg ikke har prøvet af poster her i elefanten.
Medlemsmæssigt har vi været omkring 700 i de åbne perioder.
Vi har valgt at sætte kontingenter i bero i nedlukningsperioderne, så I medlemmer har været holdt
skadesløse.
4. Regnskab og budget
Kasser Lis Rasmussen fremlagde regnskab og budget.
Regnskab og budget blev godkendt.
5. Kontingentfastsættelse
Ingen ændringer i kontingent.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

a. Valg af formand
Ole Molbo ønsker ikke genvalg. Dan Hansen stillede op og blev valgt som ny formand.

b. Valg af kasserer. Lis Rasmussen modtog genvalg

c. Valg af op til tre bestyrelsesmedlemmer
1) Kim Hedegaard Nielsen modtager genvalg
2) Jan Jessen ønsker ikke genvalg, Jannick Rasmussen stillede op til valg og blev valgt ind i
bestyrelsen.

3) Dan Hansen blev valgt som formand og det gav en ledig plads i bestyrelsen. Tenna Lauritsen
blev valgt til den ledige post i bestyrelsen.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

a. 1. suppleant Niels Overgaard ønsker ikke genvalg
b. 2. suppleant Gabriel Andersen modtager genvalg
Maria Arndal stiller op til valg og blev valgt.

9. Valg af to kritiske revisorer
a. Preben Larsen modtager genvalg
b. Bente Clement modtager genvalg

10. Eventuelt
Kim Hedegaard uddelte vin til afgående formand Ole Molbo og maskinansvarlig Ole Rasmussen.
Uri: bestyrelsen har en stor opgave for at få skabt et nyt og stærkt fællesskab. Der er også en stærk
konkurrence i byen så det blev forslået at foreningen lavede noget markedsføring for at få nye og flere
medlemmer i klubben.
Keld Vestring ville gerne sige tak for formandens store arbejde.
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Dan Hansen

