Referat minigeneralforsamling fitness 23. Februar 2021
1. Velkomst: ved Dorrit Dylmer
2. Valg af dirigent: Mette Frøjk
3. Beretning ved formand Dorrit Dylmer – beretning godkendt, se særskilt referat
4.Regnskabsorientering ved kasserer Jesper Bilgrav –
Faldende medlemstal fra 340 til 140 medlemmer.
Covid 19 har kostet os godt 200.000 på kontoen.
Halvering af indtægter i 2020.
80 % af udgifter ligger som faste omkostninger og der er brugt flere penge på rengøring
Spørgsmål fra deltager: Har vi overvejet mulighed for ansøgning af puljer?
5. Indkomne forslag:
Vedtægtsændringer på vej fra Hovedbestyrelsen (fremlægges på Hovedbestyrelsens generalforsamling)
Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen i MGU Fitness:
§9:Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer. Derudover vælges der op til 2 suppleanter. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
I tilfælde af kun 3 valgte medlemmer er næstformanden sekretær for bestyrelsen.
Valgene gælder for en 2-årig periode. 2 medlemmer er på valg i lige år. 2-5 medlemmer er på valg i ulige år. Første år efter
lodtrækning, hvis bestyrelsen ikke kan blive enige herom ved enstemmighed
Suppleanter vælges for 1 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder henholdsvis første
eller 2 suppleant, som derefter sidder det afgående medlems periode ud.

6. På valg til bestyrelsen:
Dorrit Dylmer
Per Møller
Jesper Bilgrav
Alle er genvalgt.
7.Valg af suppleanter:
1. Suppleant: Jan Bech Rounborg
2. Suppleant: Alex Kragh
8. Eventuelt
Håber på snarlig opstart af udendørs træning (Bodyfit)
Forslag om at flytte indoor cycling til andet lokale, hvor der er mulighed for flere deltagere på holdet?
Mulighed for flere teasers på Facebook så vi ikke glemmer fitness
3 Facebook grupper, der hedder:
1. MGU Fitness
2. Bike mejrup MGU (99 medlemmer)
3. Bodyfit Mejrup (111 medlemmer)
Spinning gruppe (Bike mejrup MGU) på Facebook skal godkendes af administrator – kan dette gøres
nemmere?
Jan vil gerne hjælpe med opslag til den enkelte gruppe
Referent: Ellen Kristensen

