
Generalforsamling 2023 
Referat 

Valg af dirigent 
Preben Larsen blev valgt. 

Bestyrelsens beretning 2022 
Jeg indledte generalforsamlingen sidste år med et ønske om at hverdagen ville indtræffe uden udfordringer fra Corona 
m.m. og hverdagen har nu indfundet sig – så meget at dagene flyver afsted, det føles lidt som om det var i sidste uge 
jeg stod heroppe.  

Jeg har leget lidt med tanken om at jeg en gang imens at jeg er formand skal prøve og aflægge en gammel beretning 
fra året før og så se om det bliver bemærket. Det tør jeg dog ikke gøre endnu.  

Jeg synes at rekorder kan være sjove og det faktum at vi er 235 tilmeldte til en generalforsamling i vores lille 
motionsklub er helt fantastisk. Jeg tvivler på at der er mange foreninger i Danmark som kan slå det antal.  

Apropos rekorder – så findes der næppe en forening i Danmark der spiser flere boller og drikker mere kaffe og Kakao 
end vi gør. I bestyrelsen er vi enige om at så længe vi har penge i banken så vil vi forsøge og bifalde alle gode ideer 
som kan give medlemmerne fuld valuta for deres kontingent. Har vi medlemmer som udfordrer ordningen lidt – ja 
med næsten 1.000 medlemmer så vil det ske. Indtag af bolle og kakao kan ske når man har været i Elefanten, som en 
afsluttende social del af sin træning.  

Nyt udstyr i Centret 
Nye styrketræningsmaskiner i februar 2022. 
Dumbbell vægte + en rack til 5 vægte i april 2022. 
3 bænke i september 2022. 
2 nye fjernsyn i 2022 
3 nye infoskærme 
10 nye højtalere + en Ipad til afspilning.  
 
Vi har skiftet rengøringsselskab, så centeret ser ordentligt ud. 
Frugtordning i december til og med februar måned.  

Afspritning 
Vi har ikke nogen regler for dette og det betyder at hvert enkelt medlem skal følge sin egen mavefornemmelse. Er I 
meste trygge ved at spritter af før og efter I har brugt en maskine, så er I meget velkommen til dette, men der er ikke 
et krav om at man spritter af.   

Kulturen i Elefanten 
Jeg vil gerne igen i år fremhæve den kultur som vi alle er med til at bygge op hver eneste dag. En opfordring til alle – 
hils på minimum et medlem når I kommer eller går. Til de unge og ikke mindst nye medlemmer så betyder det ikke at I 
skal til og skrive julekort til alle medlemmer i Elefanten, men det er vejen ind til at I begynder og se Elefanten som et 
hyggeligt sted og være. Jeg vil gerne starte med mig selv, jeg træner tidlig morgen og er sikkert træt, men væk mig 
gerne hvis jeg glemmer at hilse.  

Tolerance og forskellighed 
Vi er forskellige, og der skal være plads til os alle, men vi har regler og de skal følges. 



Dvs. vi kommer i Elefanten for at træne og selvfølgelig for at være sammen med en god veninde eller kammerat, men 
Elefanten er ikke et opholdssted eller en legeplads, men et træningssted. 

Gratister: Hvorfor nævne det i aften – tvivler på at der sidder nogen som lukker kammerater ind så de kan træne 
gratis, skulle der være nogen til stede i aften - så stop med det. Du mister dit medlemskab og prisen er ganske enkelt 
så lav at det er for dumt.  

Frivillighed 
Et fast årligt punkt i min beretning vil være emnet frivillighed. Vi skal huske hinanden på, at foreningen er drevet af 
frivillighed, og det skal være sjovt og meningsfuldt at udføre frivilligt arbejde.  

Jeg mener, at en af bestyrelsens vigtigste opgaver er og sørge for, at vores foreningen kan forsætte i mange år og et 
værktøj til dette er en løbende udskiftning eller tilførelse af friske kræfter. Sidste år lovede jeg at der kom 2 nye unge 
gutter på instruktør siden – De unge mennesker fik andre ideer, derfor er jeg glad for at vi i aften kan præsentere 
Camilla og Jonathan som blev færdig med instruktørkurset i går. 

Maria som styrer vores Facebook/infoskærme og undertegnede tager et yogakursus så vi i slutningen af året kan 
tilbyde gratis yoga til jer medlemmer i Elefanten.  

Til sidst stor ros til Elefantens frivillige kræfter, I er med til at gøre vores forening til et godt sted og være.   

Kære medlemmer, instruktører og bestyrelse: Tak for 2022. 

Ingen kommentarer fra salen til formandens beretning. 

Regnskab og budget 
Ingen kommentarer fra salen til regnskabet eller budgettet. 

Kontingentfastsættelse 
Forbliver som det er på nuværende tidspunkt. 

Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

Valg af bestyrelse 

• Valg af kasserer 
Lis Rasmussen genvælges. 

• Valg af to bestyrelsesmedlemmer 
Kim Hedegaard Nielsen genvælges. 
Karina Rohde vælges. 

Valg af bestyrelsessuppleanter 

• 1. suppleant 
Tenna Lauridsen vælges. 

• 2. suppleant 
Maria Arndal genvælges. 

Valg af to kritiske revisorer 

• Preben Larsen genvælges. 
• Bente Clement genvælges. 

 

Eventuelt 
Intet fra salen. 


