
Referat fra stiftende generalforsamling d. 24. april 2018 vedr. opstart af Fitnesscenter i Stubbekøbing 

  

1. Valg af dirigent 

Katrine fra badmintonklubben samt initiativgruppen blev valgt, og hun bød også de fremmødte 

velkommen. Initiativgruppen præsenterede sig og oplyste, hvilken klub de kom fra.  

Charlotte fra DGI præsenterede sig også og forklarede, hvad DGI kan bidrage med i opstartsfasen. 

Det vigtigste er i første omgang at få vedtægter og bestyrelsen på plads, ellers kan foreningen ikke 

blive godkendt af kommunen. DGI giver efterfølgende rådgivning, tilbyder rentefrit lån, hjælper 

med at lave etableringsbudget m.m. Hun blev spurgt hvor mange frivillige der skal til få at centret 

til at køre. og hun oplyste, at der er 40 frivillige og 5 i bestyrelsen i det Fitnesscenter hun har været 

med til at starte op i den lille by, hvor hun bor, samt at grundpakke med træningsudstyr typisk 

koster 300-350 tkr. 

Katrine spurgte de fremmødte hvorfor de var kommet. Deres svar var, at de primært var kommet 

for at høre lidt mere om projektet. Katrine fortalte, at formålet med mødet var, som Charlotte fra 

DGI også nævnte, nemlig at få godkendt vedtægter samt valgt en bestyrelse. Det var også 

meningen, der skulle vælges nogle arbejdsgrupper. Men bestyrelsen skal første finde ud af/skrive 

ned hvilke opgaver der forventes, inden frivillige kan byde ind.  

Katrine fortalte også, at 3 repræsentanter fra initiativ gruppen havde været til møde med 

borgmester John Brædder, formanden for Kultur og Fritid - Martin Lohse samt direktør Alma 

Larsen. Tidligere direktør i DGI byen i Kbh. Niels Dalsgaard var også med. Meningen med mødet var 

bl.a at høre, om kommunen er interesseret i at bakke op om Fitness centret? Der blev også snakket 

lidt om kommunens facilitetsstrategi og idrætspolitik. De var positivt stemt for et fitnesscenter i 

Stubbekøbing. De sagde, at kom der over 70 til det første møde, betegnede de det som et folkekrav 

fra byen, at der kommer et fitnesscenter i Stubbekøbing. 

Martin Warming fra initiativgruppen fortalte lidt om baggrunden for at der overhovedet blev taget 

initiativ til at starte et center. Først nævnte han sin egen baggrund for at lægge et arbejde i 

projektet, nemlig at han synes, det kunne blive et aktiv for byen samt vigtigheden af, at aktiviteter 

bliver i byen, i stedet for at folk kører til andre byer. Men faktisk startede ideen hos ejerne af den 

gamle Nordeabygning. De kender/tog kontakt til den tidligere direktør i DGI byen i Kbh., Niels 

Dalsgaard for at høre, om han havde et forslag til udnyttelse af bygningen frem for at lave 

lejligheder. Efterfølgende ringede/mailede Niels til alle foreninger i Stubbekøbing og indbød dem til 

et møde for at høre, om foreningerne mente der var interesse for et fitnesscenter. 

Badmintonklubben, Stubbekøbing Badmintonklub, Stubbekøbing Løbeklub samt ildsjæl Randi 

Jepsen mødte op og tog efterfølgende initiativ til planlægning af opstartsmøder/generalforsam-

lingen.  

2. Valg af referent 

Charlotte Kalmar Nielsen fra initiativgruppen blev valgt 

3. Registrering af fremmødte 

Der var 23 fremmødte 

4. Valg af stemmetællere 

Der blev valgt to stemmetællere 

5. Gennemgang af vedtægter samt afstemning om vedtægter 



 

Katrine gennemgik forslag til vedtægter. 

Vedtægter blev godkendt med nedenstående ændring: 

 

§3 Medlemmer stk. 1 - der kom et forslag til ændring: 

Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, vedtægter og retningslinjer, kan optages som 

medlem, når kontingent er betalt. Medlemmer under 18 år skal afgive skriftlig tilladelse fra forælder 

eller værge.   

 

Ændres til:  

§3 Medlemmer stk. 1  

Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, vedtægter og retningslinjer, kan optages som 

medlem, når kontingent er betalt. Medlemmer under 18 år skal afgive skriftlig tilladelse fra forælder 

eller værge.  Der kan optages medlemmer under 15 år, såfremt foreningen opretter hold med 

instruktør 

6. Valg ifølge vedtægterne 

De valgte blev: 

Randi Jepsen 

Lonnie Omø 

Betina Madsen 

Ann Dorte H. Gregersen (Trille) 

Charlotte Kalmar Nielsen 

Martin Warming 

Johnny Brincker  

 

Formanden blev Lonnie Omø 

Resten konstituerer sig på først komne møde 

 

7. Eventuelt 

 

Bestyrelsen aftalte to nye møder. Møderne afholdes på Stubbekøbing skole i kontorets mødelokale 

d. 30. april kl. 16.00 samt 8. maj kl. 15.30. 

På møderne skal der laves en tidsplan for foreningsopstart, hvem laver ansøgning om godkendelse 

til kommunen, aftale hvilke arbejdsgrupper der bliver behov for (søge fonde, opslag på facebook, 

hvilke maskiner der skal købes, indretning/klargøring af lokaler og meget mere). 

 

 


