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Referat fra generalforsamling d. 26. februar 2014 kl. 1400 i GICs festlokale. 
 

Formanden bød velkommen til de ca. 30 medlemmer der var mødt op til 
generalforsamlingen. 
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Ole Nielsen som dirigent.  

 
1. Valg af dirigent 

Ole Nielsen blev valgt uden modkandidat. 
Dirigenten konstaterede, ar generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Henviste til e-mail 
indkaldelse og opslag i GIC samt via hjemmesiden, jf. vedtægterne. 

 
2. Valg af stemmetællere 

Vibeke Grandkvist og Inge Hansen blev valgt. 
 

3. Formanden aflægger mundtlig beretning. 
Jette startede sin beretning med at byde velkommen og udtrykke tilfredshed med en 
rigtig god og velfungerende forening hvor: det vælter ind med medlemmer - der er 
mange nye aktiviteter – kontingentet er sat ned. 
 
Vi har så mange medlemmer, at vi har overvejet at stoppe tilgangen. Derfor er vi glade 
for mellembygningen der står klar til brug for vinteraktiviteter i 2014. 
 
I den forgangne sæson har vi fået en tandem således, at svagtseende kan deltage i 
sommercykel turene. Tak til de der er villige til at være ”styrmænd. Der er oprettet flere 
hold for specifikke målgrupper, så udover ”hjerteholdet” der har kørt i flere år, har vi nu 
et KOL og Diabetes hold med stor søgning. TRX er også blevet meget populært, men 
bordtennis er ikke blevet den succes vi havde håbet. 
 
Sidste sommer holdt vi sommerfest med 6 mands orkester og fantastisk mad. Vi 
prøvede at gentage succesen i november, dog uden orkester, men har var maden ikke 
til at råbe hurra for. Til gengæld var ”Sommermenuen” steget til næsten det dobbelte, 
og det vi endte med at bestille betalte vi mere for end andre foreninger. Da vi bad om 
en forklaring fik vi den besked, at det er dyrere at lave mad til mange end til få, at der 
var vin tilbage samt, at det var meget tungt at slæbe alt det kød ind i køkkenet. Denne 
forklaring var vi ikke helt tilfreds med, så vi har besluttet at flytte sommerfesten til 
Greve Bade Hotel d. 22. maj formentlig fra kl. 1700.  

  
Eventudvalget har kreeret flere ture. Turen sidste sommer til Andelsbyen ved Holbæk, 
blev desværre aflyst, da de fleste af medlemmerne havde været der tidligere. 
Til gengæld var turen til Peder Skram en stor succes. Og turene til Radiohuset blev 
også bakket op af rigtigt rigtig mange. Jeg deltog selv i begge ture, og syntes det var 
en stor oplevelse. 
Jeg ved at udvalget overvejer en tur til Frøslevlejren, og måske en tur til Tyskland ved 
juletid. – Spændende, hvor det bliver og dejligt vi har sådan et effektivt eventudvalg. 
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Og så fik vi i foreningen, som en af de første i Danmark en medicinsk godkendt Body 
Analyzer. 
Efterspørgslen efter test har været stor, og vi har tilbudt alle, som kunne nå det inden 
for den berammede tid, at blive testet. 
Fremover vil det blive sådan, at det kun er personer, som aktivt vil bruge testen – 
enten til at tabe sig, eller aktivt at træne specifikke muskelgrupper, som vil blive tilbudt 
denne analyse. 
Nærmere deltaljer vil blive fremsendt på mail. 

 
I den kommende vintersæson har vi flere tilbud på bedding.  
Først og fremmest fordi vi stadig forventer medlemstilgang. Men også fordi vi nu har 
muligheden p.g.a. de nye lokaliteter. 
Vi er i kontakt med nye instruktører, som er veluddannede og passer ind i vores 
koncept. 
Men nogle af de ”gamle” instruktører vil også få flere timer.  
Der vil blive lavet om på nogle tider, som har været som nu i mange år. 
Det bliver vi nødt til, fordi bl.a. jeg bliver nødt til at trappe lidt ned. Jeg bliver 
folkepensionist i år, og det er såmænd ikke derfor, eller også er det (det er bare svært 
at acceptere), men jeg kan mærke at jeg bliver nødt til at holde onsdag fri fremover. 
Vi har fået en ny instruktør til at tage dame- og mix-holdet om onsdagen, det bliver 
bare nu fremover om torsdagen. Det passer måske fint ind i konceptet, da vi ikke har 
så mange tilbud om torsdagen. 
D-holdet om onsdagen, vil stadig blive om onsdagen, men nu med en anden 
instruktør. 
 
Mange af vores medlemmer har efterlyst svømning på programmet. 
Sidste år talte jeg om at vi ikke kunne få svømmetid. Vi har igen i år søgt om 
svømmetid, på Tjørnelyskolen. Vi har søgt om mandag og lørdag. Og vi er denne 
gang optimistiske. 
Vi er i kontakt med en svømmeinstruktør, som er villig til at tage sig af undervisningen 
mandag, og leder efter en der kan undervise lørdag. 
 
Sidste år jokede jeg med foreningens medlemmers gode bækkenbund. Men hvis der 
er nogen, der er blevet klogere i forbindelse med deres bækkenbunds tilstand, 
forventer jeg at vi i den kommende sæson, vil kunne tilbyde bækkenbundstræning om 
formiddagen, da det formentlig er det tidspunkt, hvor vores medlemmers bækkenbund 
er mest modtagelig for undervisning. 
 
Jeg forventer og håber på at vi til næste sæson kan tilbyde træning for begynder 
pilates. Vi har i mange år haft pilates for øvede, og det er jo svært at få fyldt nye på 
holdet, når man ikke kan tilbyde begynder pilates i foreningen. – Jeg er i kontakt med 
alle tiders søde pige, som jeg håber er klar til at undervise i begynder pilates. 
 
Tirsdag vil der også blive fyldt mere på i den kommende sæson. Så glæd jer til 
vintersæsonen 2014. 
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I den nye mellembygning vil der være områder, hvor man vil kunne dyrke socialt 
samvær efter træning. Om der vil være kaffemaskine til rådighed ved jeg ikke endnu. 
Men det vil vi i hvert fald arbejde på. 
Da vi jo ikke er forvænt med at man kan købe kaffe i cafeområdet, må vi have en 
mulighed for enten at kunne trække en kop kaffe, eller købe en sodavand eller øl på 
anden vis. Eller som tidligere nævnt have en kaffemaskine til vores rådighed. 
Det vil vi arbejde på henover sommeren. Nu skal vi lige have indviet lokalerne – som 
jo bliver 5. april kl. 11.00, hvor jeg forventer mange dukker op. 
Nu er det gamle rum i forhallen, hvor mange havde socialt samvær efter træning revet 
ned, men indtil mellembygningen bliver færdig kan man benytte lokalet på 2. sal. 
 
Alt i alt tror og håber jeg på en rigtig god fremtid for Op På Dupperne. 
Jeg syntes generelt der er en positiv stemning blandt medlemmerne. 
Jeg håber som jeg så tit har sagt, at hvis der er noget man som medlem er utilfreds 
med, så kom til os i bestyrelsen, så vil vi prøve om vi kan gøre noget ved det. 
Utilfredse medlemmer som går rundt med nogle problemer og taler om noget de 
syntes er negativt i foreningen, er svære at hjælpe. Vi kan kun tackle opståede 
problemer, ved at blive oplyst om problemerne. 
Kom til os, så vil vi prøve at gøre noget ved det. Vi kan ikke gøre noget ved et problem 
vi ikke kender til. 
 
Spørgsmål til beretningen. 
Inge Hansen: Uheldigt at Jette gymnastik bliver flyttet til torsdag, da mange stav- 
gængere går der om onsdagen. Jette: det kan desværre ikke være anderledes. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Mona fremlagde regnskab for 2013 der viste et overskud på kr. 206,16 mod et 
budgetteret på kr. 21.000,00. Mona uddybede udvalgte poster og forklarede 
divergenser i forhold til budgettet. Mona oplyste at vi efter regnskabets revidering har 
søgt om tilskud fra handicappuljen. Såfremt vi får bevilliget disse penge, skal der 
udarbejdes et separat regnskab for disse midlers anvendelse. 
 
Henning: Hvad er lån til GIF. Mona: Vi har lånt GIF kr. 200.000- til etablering af fitness 
centret. Pengene bliver tilbagebetalt i form af trænings materiel til Senior sport.  
Regnskab 2013 blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 
5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. 

Mona fremlagde bestyrelsens budget for 2014 der kalkulerer med indtægter på kr. 
831.000- og udgifter på kr. 819.000,- 
Der blev spurgt om der var indregnet kontingentstigninger. Mona svarede at 
bestyrelsens intentioner var at bibeholde det nuværende kontingent, men vi påregner 
flere medlemmer. 
Henning spurgte til handicaptilskuddets anvendelse. Jørgen forklarede om 3 nye tiltag. 
1. Handicapsvømning. 2. Holdtræning. 3. Handicappedes adgang til Fitness samt, at 
der er ansøgt om ca. kr. 93.000-  
Budget 2014 blev enstemmigt vedtaget. 
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6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag til behandling. 
 

7. Valg (for 2 år) 
I lige år vælges:  
Formand og sekretær. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jette som formand og Jørgen som sekretær. Begge 
blev begge valgt med akklamation. 

 
      Revisor og Revisorsuppleant. 

Vagner Sørensen blev genvalgt som revisor og Bent Hybholdt blev genvalgt som 
revisorsuppleant. Der var ikke andre forslag. 

 
8 Eventuelt 

  

• John orienterede om eventudvalgets kommende arrangementer.  
Frøslev lejren d. 8. maj 2014 pris: kr. 325 pr. person. 
Arveretsorientering ved 2. sagførere 10. april i Borgerhuset pris: gratis 
Berlin todages tur op til jul 2014 pris ca. kr. 1850- 

 

• Der blev spurgt om hvor mange medlemmer vi er. Jette: medregnet fitness og 
de visiterede medlemmer, der ikke betaler kontingent er vi ca. 1000 medlemmer. 

 

• Yoga er meget generet af støj fra fodbold fitness i hal 3. Jette: Dette kan løses 
ved, at yoga flytter ud i mellembygningen. Fodbold fitness har vi ingen 
indflydelse på. 

 

• Lissy: Hvad sker der med restaurationen. Jette: Det ved vi ikke noget om. 
Jørgen: Og hvis vi vidste det, kunne vi ikke sige det. 

 

• John orienterede om, at der til sommerfesten på Greve bade hotel serveres 3 
retters menu til kr. 250- 

 
På opfordring fra salen klappede forsamlingen af bestyrelsen. 

 
     

Jette takkede dirigenten for god mødeledelse og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 

 
 

For referat: Jørgen Nielsen ____________________________________ 
 
 
Dirigent: Ole Nielsen  ____________________________________ 

 
 


