Virum, den 22. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 22. april 2014
9 medlemmer samt 3 bestyrelsesmedlemmer var mødt op til generalforsamlingen.
Det blev bemærket, at motionsklubben havde haft 1 års fødselsdag den 28. marts 2014.
Jørgen Nielsen foreslog sig selv som ordstyrer og mødeleder, og blev valgt med applaus, så nu
kunne mødet begynde.
Jørgen Nielsen fortalte, at vi havde købt professionelle maskiner, som og vi havde lånt pengene
dertil via DAB. Vi havde oprindeligt budgetteret med at afdrage lånet over en periode på 7 år, men
da vi konstaterede at der var flere end 70 medlemmer blev løbetiden for lånet sat ned til 5 år. Men
nu er vi 130 medlemmer (fordelt på 90 boliger), og det er glædeligt at vi kan bringe vores gæld ned
hurtigere, forudsat medlemstallet fortsætter på samme niveau.
Vi har fået positive kommentarer til maskinerne, så vi regner med at alle glade derfor. Der bliver
ikke købt andre maskiner, trods forslag fra nogle få medlemmer. Lige nu har vi et årligt
serviceeftersyn fra firmaet, som installerede maskinerne, og det regner vi med at have hvert år
fremover. Vedligehold af maskinerne tager vi over driften af Virumgaard, indtil vi har betalt vores
gæld. Der er 2 års garanti på alle sliddele på maskinerne og 1 års garanti på arbejde på
maskinerne.
Vi har haft møde med overboerne. De fortalte, at de ikke kan høre støj fra motionsrummet. Det er
vi utroligt glade for.
Virumgaard Motion ligger på afdelingens hjemmeside: www.virumgaardbeboer.dk .
Vi overvejer at tilføje en boks, hvor man kan tilmelde sig med sin mailadresse, så man får
informationer omkring nyheder i motionslokalet.

Så kom vi til bestyrelsens forslag om forhøjelse af kontingentet for yderligere medlemmer i en
husstand. Bestyrelsen foreslog at kontingentet hævedes fra 12,50 kr. til 25 kr. (det drejer sig om
ca. 40 medlemmer). Det blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.
Mogens Christensen foreslog, at man hævede kontingentet fra 62,50 kr. til 75,- kr. og 25 kr. for
medlem nr. 2 og 3 og 4 i husstanden. MC syntes, at kontingentet var virkelig billigt, så om man
betalte 62,50 kr. eller 75 kr. ville ikke have blive den store forskel.
Der var ikke flertal for dette forslag.

Lise Nielsen, Astilbehaven 129 havde forslået at kontingentet blev ens for medlemmerne af
motionsklubben, således at alle betalte lige meget, uanset om man var nr. 1, 2, 3 eller 4, for at
tilgodese enlige beboere.
Jørgen Nielsen forklarede, at vi ikke kunne nedsætte kontingentet på kr. 62,50 pr. måned pr.
beboer. Kr. 62,50 pr. måned pr. beboer dækker afdraget på lånet og kan ikke være mindre, da vi
ellers ikke overholder vores forpligtelse af løbetid på lånet overfor DAB.
Lise Nielsen frafaldt sig forslag efter denne forklaring.

Merri Juel og Henrik Wenkens havde foreslået at udvide åbningstiden i motionsrummet med
åbningstid fra 6.30 til 21.00.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget, og forsamlingen enedes om at lave en prøveperiode på 6
måneder, således at motionsrummet nu (dvs. efter ca. 1.5.2014) er åbent alle dage fra 6.30 til 21.
Bestyrelsen lovede at tale med overboerne derom.

Så skulle vi have valgt en bestyrelse:
Jørgen Nielsen, Kristian Rosendahl og Vibeke Møller var villige til genvalg og blev valgt med
akklamation.
Vi plæderede for ny inspiration og opfordrede de fremmødte til at melde sig. Dette gjorde
Jørgen Pedersen og Mogens Christensen, så de er nu også i bestyrelsen, velkommen til dem.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
Under eventuelt blev der spurgt om hvordan man slukket for fjernsynet, dette blev afklaret. Læg
venligst remoten på et af café bordene, så er de meget nemmere at finde.
Der blev komplimenteret for den fine rengøring.
Og et hjertesuk om betaling for vand. Hvis man bruger vandet i køleskabet, skal man betale.
Vibeke har fremskaffet en instruktør til brug af maskinerne. Vibeke vil tale med Lone Rasmussen
om nogle datoer og melde dem ud, så vi kan få instruktion i brugen af maskinerne. Mail bliver
sendt ud, når datoerne er fastsat.

Vi håber på bedre tilslutning næste år – god træning og pas godt på vores dejlige motionslokale.

Referent:
Vibeke Møller
Astilbehaven 8
den 22. april 2014

