
 

Referat fra Generalforsamling 

 

Møde: Generalfosramling 9/4  2019 kl. 18:30 

 

Der var inden møde udsendt dagsorden med følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning (formand).  

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Forelæggelse af næste års budget.  

4. Vedtagelse af næste års kontingent.  

5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til eventuelle 

vedtægtsændringer.  

6. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.  

På valg er Næstformand (Kasper Jensen, genopstiller) og suppleant (Daniel Helborg, 

genopstiller) 

7. Valg af registreret revisor.  

8. Eventuelt 

 

 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  

Formanden (Jesper) startede med mødet med at byde velkommen til de fremmødte til årets 

generalforsamling.  Derefter blev der orienteret om at årets generalforsamling var lovligt 

indkaldt jf. foreningens vedtægter. Dernæst blev følgende poster demokratisk valgt: 

Dirigent: Kasper 

Referent: Jesper 

Stemmetællere: Daniel og Birgit 

 



2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning (formand). 

  

Formanden gav en status/beretning om centerets og bestyrelses arbejde det forgange år. De 

primære punkter var: 

-Det har været en udfordrende år med øget konkurrence og flere konkurrenter indenfor en 

radius af 2 km hvilket også har kunne mærkes på medlemstallet. 

-Der har været fokus på at sikre en god økonomi i foreningen og lave tiltag der kan sikre dette 

fx ved at vælge andre samarbejdspartnere, leverandører og opsige aftaler der ikke var 

økonomisk fordelagtige.  

-Der har været fokus på at få den gode stemning tilbage og få medlemmerne til at forstå de er 

medlem er en forening og ikke et profit skabende træningscenter. Det er bla. sket ved at 

tilbyde niche-hold, fællesspisning hold, arbejdsdag samt brug af øverste etage til foredrag mm. 

-Der var blevet bygget nyt squat rum ved hjælp af medlemmernes hjælp. Det har været 

positivt at der kom lidt nyt i centeret. I den forbindelse rettede formanden en stor tak til 

kasper samt alle andre der har taget ansvar eller hjulpet med at få rummet lavet.  

-Det var endelig lykkes at finde regnskabskyndig bogholder som i forvejen har sin gang i 

klubben som vil bidrage til at holde styr på finanserne. Det har gennem en årrække været en 

udfordring og fået besat kasser posten i bestyrelsen pga. det meget arbejde. Pia havde pga. 

nød bestredet posten i en periode, men med det nye samarbejde med bogholderen skule hun 

gerne blive aflastet for en del arbejde. I den forbindelse takkede formanden Pia for den store 

indsats hun havde udført.   

-Der har været en rigtig god stemning i bestyrelsen det forgangne år, hvor alle samarbejder og 

løfter i flok. 

-Øget fokus på samarbejdet eller mangel på sammen med udlejeren af bygningerne. Hvilket vil 

være et fokusområde det kommende år.  

-Afslutningsvis rettede formanden en stor tak til alle instruktører og ansatte for uden dem vil 

stedet vil stedet ikke være det specielle sted det er…  

Der var efterfølgende ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Forelæggelse af næste års budget.  

Foreningens nye bogholder (Randi) som havde udarbejdet årsregnskabet var desværre blevet 

forhindret i at deltage i generalforsamlingen pga. sygdom. Formanden indledte derfor med at 

orienterer om at man efter mange år samarbejde med HR Revision havde valgt at afbryde 

samarbejdet da det var forbundet med en relativ stor udgift post. Bestyrelsen ønskede dog 

fortsat at der var gennemsigtighed i regnskabet og at en tredjepart stod for det, hvorfor man 



var glade for der var lavet en aftale med Randi. Det havde dog betydet en lidt anden opdeling 

af årsregnskabet end ”normalt” men at der var fuld opbakning til dette i bestyrelsen.  

-Årsregnskabet blev delt rundt til de fremmødte 

Herefter gennemgik formanden årsregnskabet fra 2018 med følgende hovedpunkter: 

Omsætning i 2018 var  2.108.148 kr. 

Det samlede overskud i 2018 var 42.613 kr. 

Egenkapitalen ved udgangen af 2018 var 158.554 kr. 

Der blev gjort opmærksom på at foreningen havde et udestående med kreditor på 41.571 kr. 

pga. af uoverensstemmelse omkring det opkrævende beløn. Lars havde derfor på vegne af 

foreningen gjort indsigelser til den fremsendte faktura. På trods af der er gået næsten et halvt 

år har der ingen tilbagemelding været fra firmet men regnskabsteknisk er pengene afsat som 

gæld til en kreditor i årsregnskabet. 

Der var efterfølgende ingen spørgsmål eller bemærkninger til årsregnskabet og årsregnskabet 

blev derefter godkendt af de fremmødte. 

Efterfølgende blev budgetoplægget til 2019 uddelt og gennemgået. 

  

Bestyrelsen lagde op til at det nuværende niveau stort set fastholdes. Dog måtte det forventes 

at der vil ske en vis besparelse på lønninger, samt lokaleomkostningerne (klimaanlæg) pga. 

øget fokus på disse områder.  

Der var ingen spørgsmål til budgettet og det blev derefter godkendt af alle de fremmødte. 

 



4.    Vedtagelse af næste års kontingent.  

Bestyrelsen orienterede om at det var et ønske at man kunne sænke prisen for 

medlemmerne. Men at man havde truffet beslutning om at fastholde det nuværende 

niveau på 230 kr. om måneden som udgangspunkt. Dog med mulighed for rabat ved 

betaling for et år ad gangen. 

Prisen blev vedtaget af de fremmødte.   

 

5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til eventuelle vedtægtsændringer.  

Der var op til mødet ikke modtaget nogen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.  

På valg var næstformand, Kasper Jensen som ønskede at genopstille samt suppleant, 

Daniel Helborg som også øksede at genopstille. Da der ikke var andre tilstede som 

ønskede at besætte de to poster, blev de begge genvalgt til deres respektive poster. 

 

       7.    Valg af registreret revisor-/bogholder.  

Formanden indledte punktet med at orienterer om at bestyrelsen var meget glade 

for at havde fået Randi med ombord på holdet og at han på vegne af bestyrelsen 

selvfølgelig opfordrede til at det kunne vedtages at hun fortsat skulle bestride 

posten. 

Det blev efterfølgende vedtaget ved afstemning at Randi fortsætter med at bestride 

jobbet som bogholder. 

  

8. Eventuelt 

QiGong instruktør Charlotte havde drøftet en række forslag som Lars orienterede om 

på mødet herunder fx: 

-Undersøgelse af medlemmernes ønsker via spørgeskema på mail. Der var enighed 

om at det ikke var hensigtsmæssigt at lytte mere til medlemmernes ønsker og behov 

men at mail ikke var den optimale måde. En anden mulighed kunne være 

brugerundersøgelse på Facebook elle evt. direkte kontakt med medlemmerne efter 

forskellige hold-træninger. Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre med 

dette punkt.  



Der blev orienteret om at der den 27. april 2019 vil være international QiGong dag 

med bla. workshop 10:15 og 11:15 hvor alle opfordres til at deltage. Se mere i opslag 

på i centeret og Facebook 

Afslutningsvis rundede formanden af med at takke for en god generalforsamling 

samt for fremmødet til de deltagende. 

 

 


