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1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 

 2. Bestyrelsens beretning 
 

 3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
 

 4. Indkomne forslag 
 

 5. Valg til foreningens bestyrelse 

• Formand 
o Randi Jepsen 

 

• Bestyrelsesmedlemmer 
o Charlotte Kalmar Nielsen 
o Martin Warming 

 

• Bestyrelsessuppleanter 
o Ann Dorte H. Gregersen 

 
6. Valg af foreningens revision 

• Revisor Tobias Petersen 

• Suppleant Bent Jørgensen 
 
7. Eventuelt 

  
  

 
Deltagere: Der er ved generalforsamlingens begyndelse registreret 

fremmøde af 11 stemmeberettigede medlemmer, herunder den 
siddende bestyrelse og bestyrelsessuppleanter i form af: 

  
 - Randi Jepsen (RJ) - Johnny Brincker (JB) 
 - Martin Warming (MW) - Charlotte K. Nielsen (CN) 
 - Betina Madsen (BM) 

- Charlotte Warming (CW) 
- Ann Dorte H. Gregersen (ADG) 
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1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Bestyrelsen foreslog Bent Jørgensen som dirigent. 
Bent Jørgensen blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen som dirigent. 
Leni Wibholm og Conni Nis-Hansen blev efterfølgende valgt som stemmetællere. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Betina Madsen, Konstitueret Formand, gennemgik bestyrelsens beretning. 
 
” I 2018 blev der afholdt stiftende generalforsamling for Foreningsfitness Stubbekøbing. Den første 
og den anden ordinære generalforsamling i henholdsvis 2020 og 2021 blev begge afholdt med 
forsinkelser på grund af coronarestriktioner, men i år lykkes det heldigvis at afholde 
generalforsamlingen rettidigt her i aften. Det kan dog ikke undgås, at årsberetningen for 2021 
kommer til at handle en hel del om corona.   
 
2021 begyndte med høje smittetal, omfattende coronanedlukning og et nationalt 
vaccinationsprogram, som langsomt kom i omdrejninger og gav håb om bedre tider. Nedlukningen 
påvirkede selvfølgelig foreningen på flere måder. Først og fremmest stod lokalerne tomme og 
aflåste i starten af året, og vi mistede 64 medlemmer før betalingsfristen den 1. februar. 
Bestyrelsen opretholdt sit arbejde med møder på Teams og drøftede løbende situationen. Der var 
dog ikke så meget, vi kunne gøre udover at vente på bedre tider og forsøge at holde entusiasmen 
oppe. Heldigvis består både bestyrelsen og instruktørgruppen af engagerede folk, som var klar til 
at sætte aktiviteter i gang, lige så snart mulighederne viste sig. 
 
Da vi rundede 1. februar 2021 havde vi 166 medlemmer. Ved årets udgang var medlemstallet 
oppe på 206, hvilket vil sige, at foreningen havde genvundet det tabte. Bestyrelsen skulle 
naturligvis ønske, at medlemstallet havde været højere, men alligevel er vores vurdering, at vi kan 
være tilfredse. Vi er på ret vej, og det er ikke overraskende, at det kan tage lidt tid, før ting 
normaliserer sig efter lang tid med forskellige niveauer af restriktioner. Bestyrelsen tror fuldt og fast 
på, at behovet for et fitnesscenter i Stubbekøbing stadig er til stede, og at der er potentiale for 
medlemsfremgang i de kommende år.  
 
På trods af alle coronaudfordringerne var der også mange positive ting at glæde sig over i 2021:  

• Først og fremmest vil bestyrelsen takke instruktørerne og vejlederne, som gjorde en 
kæmpe indsats for at tilbyde medlemmerne en bred vifte af aktiviteter. Under nedlukningen i 
starten af året lavede de 28 forskellige ”Dagens øvelse” på video, som blev lagt på 
Facebook. Den sidste uge i februar blev udendørs træning tilladt, og straks var 
instruktørerne klar med tre forskellige hold. Den 3. maj kunne de 15-17 årige og 
medlemmer fra og med 70 år begynde at træne indendørs, og en uge senere gjaldt det 
også resten af medlemmerne. Dog skulle der være bemanding til stede under al træning, 
så der blev lavet vagtplaner og lagt tider ud til både indoor cycling og individuel træning, 
som medlemmerne kunne booke. Allerede ni dage senere blev kravet om bemanding 
glædeligvis erstattet af et krav om stikprøvekontrol af coronapas, og centeret kunne dermed 
igen holde åbent 24/7. Efter efterårsferien kom også seniortræningen i gang igen i centeret, 
og de indendørs hold var igen at finde i gymnastiksalen på skolen. 
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• For det andet undgik vi også i 2021, at centeret blev centrum for coronasmitte. 
Medlemmerne, instruktørerne, vores rengørere og bestyrelsen tog et stort ansvar for, at 
coronaregler og -retningslinjer blev fulgt. Hver eneste dag sprittede de frivillige af i centeret, 
og det er bestyrelsens klare indtryk, at medlemmerne har været gode til håndhygiejne, 
afstand og afspritning af udstyret. Vi må berømme og takke alle for den store 
smitteforebyggende indsats. 

• For det tredje opnåede foreningen igen i 2021 økonomisk støtte fra puljer. Fra den 
nationale Bevæg dig for livet-pulje fik vi penge til to benmaskiner, som blev installeret i 
august. Genstartspuljen gav støtte til en inspirationsworkshop for alle de frivillige, og vi 
havde en god aften på det gamle rådhus med foredrag af firmaet Foreningsudviklerne, 
uddeling af splitter nye bøger om foreningsudvikling og dejlig servering.  

• For det fjerde deltog foreningen i Hjerteforeningens Landsuddeling i maj, og fik samlet 
penge nok ind til at få forlænget serviceaftalen for foreningens hjertestarter med endnu et 
år.  

• For det femte tillod økonomien at investere i en ekstra cykel til indoor cycling og nye stole til 
fællesområdet.  

• Desuden afholdt vi en juleafslutning for alle frivillige med en symbolsk gave, en ny t-shirt og 
gløgg og æbleskiver som en velfortjent tak for den store, ulønnede indsats. 

 
Også i 2021 prioriterede bestyrelsen at nå ud til omverdenen.  

• Foreningens hjemmeside, Facebook og mails var vores vigtigste kanaler til løbende 
information til medlemmer og borgere, men vi var også så heldige, at Folketidende skrev 
om foreningen flere gange.  

• Desuden holdt vi åbent hus to aftener om ugen i de åbne perioder, hvor interesserede 
kunne få information og hjælp til indmelding.  

• Foreningen deltog med stand og træningsaktiviteter på foreningernes dag i Anlægget den 
22. august.  

• Den nationale Fitness Tryday, hvor døren er åben for alle, var planlagt til januar, men blev 
udsat til den 29. august pga. restriktioner. Bestyrelsen og instruktørerne lavede et fint 
program med aktiviteter og konkurrencer med tilhørende præmier. 15 nye medlemmer fik 
tre måneders gratis medlemskab, og vi havde nogle hyggelige timer. 

 
Foreningens tilbud til medlemmerne er af høj kvalitet, og medlemmerne kan altid være trygge på, 
at de møder godt kvalificerede instruktører. På uddannelsessiden deltog fem af instruktørerne i et 
kursus i udendørs træning i april, og nogle deltog senere i et online kursus. Bestyrelsen ville 
meget gerne uddanne flere instruktører både i fitness og indoor cykling, men det lykkedes ikke at 
finde villige kandidater i 2021. Det er ikke en let opgave, og vi opfordrer medlemmerne til at hjælpe 
til med tips om personer, som kunne egne sig til instruktørgerningen.  
 
Bestyrelsen har mange idéer til den videre udvikling af foreningen og vil arbejde ufortrødent videre 
i 2022.   
 
Bestyrelsen 
7. marts 2022” 
 
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning, så dirigenten takkede for og godkendte 
bestyrelsens beretning. 
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3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
Kasserer Johnny Brinker gennemgik foreningens regnskab 2021. I korte træk går foreningen ud af 
2021 med et trods alt flot overskud på ca. 118.000 kr. som dog er noget lavere end budgetteret, 
hvilket primært skyldes et svært corona år med en del tilbagegang i medlemstal.  
 
Kassereren orienterede ligeledes om det fremtidige budget og at der i det kommende år vil være 
fokus sponsorer samt tiltrækning og fastholdelse af medlemmer. 
 
Se bilag 1 for kassererens detaljerede fremlæggelse. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, så dirigenten takkede for og godkendte kassererens 
fremlæggelse. 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 

5. Valg til foreningen bestyrelsen 
• Formand 

o Randi Jepsen (Afgår – ikke villig til genvalg) 
▪ Bestyrelsen foreslog Betina Madsen til ny formand 
▪ Generalforsamlingen valgte Betina Madsen til ny formand 

 

• Bestyrelsesmedlemmer 
o Charlotte K. Nielsen (Afgår – villig til genvalg) 

▪ Generalforsamlingen valgte Charlotte K. Nielsen til bestyrelsesmedlem 
o Martin Warming (Afgår – villig til genvalg) 

▪ Generalforsamlingen valgte Martin Warming til bestyrelsesmedlem 
o Bestyrelsesmedlem (Erstatning for Betina Madsen) 

▪ Bestyrelsen foreslog Charlotte Warming til nyt bestyrelsesmedlem 
▪ Generalforsamlingen valgte Charlotte Warming til nyt bestyrelsesmedlem 

 

• Bestyrelsessuppleanter 
o Ann Dorte H. Gregersen (Afgår – villig til genvalg) 

▪ Generalforsamlingen valgte Ann Dorte H. Gregersen til bestyrelsessuppleant 
o 1. suppleant (Erstatning for Charlotte Warming) 

▪ Bestyrelsen foreslog Eva Breitenstein til ny bestyrelsessuppleant 
▪ Generalforsamlingen valgte Eva til bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode 

 

6. Valg af foreningens revision 
• Revisor 

o Tobias Petersen (Afgår – villig til genvalg) 
▪ Generalforsamlingen valgte Tobias til revisor 

• Revisorsuppleant 
o Bent Jørgensen (Afgår – villig til genvalg) 

▪ Generalforsamlingen valgte Bent til revisorsuppleant 
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7. Eventuelt 
• Det blev spurgt ind til hvad der står øverst på ønskelisten, når bestyrelsen prioriterer nye 

maskiner m.v. Bestyrelsen oplyste, at der er flere maskiner på listen, men intet er besluttet 
endnu. 
 
Randi supplerede med, at det også er en høj prioritering at skaffe flere instruktører primært 
til indoor cycling og individuel træning. 

 

• Der blev spurgt ind til en status på foreningens lokaler og faciliteter, særligt i forhold til 
holdlokaler og de udfordringer der er ved, at en del nuværende holdtræninger foregår i 
gymnastiksalen på skolen. 
 
Bestyrelsen informerede om, at der er sat lidt ro på at ændre noget på de nuværende 
lokaler som er lejede og dermed begrænset i vores muligheder. 
 
Der var en generel debat blandt de tilstedeværende om forskellige muligheder, tilbud og 
udfordringer og bestyrelsen vil tage alle input med i sit videre arbejde. 

 

• Conni Nis-Hansen fik ordet og gav stor ros til bestyrelse for en god kommunikation og 
håndtering af alt det praktiske omkring centeret, corona m.v. Derudover også stor ros til 
instruktører, værter og vejledere samt foreningen for de mange tilbud. 

 

• Sidst men ikke mindst takkede bestyrelsen den afgående formand Randi Jepsen, for den 
kæmpe indsats som hun har ydet for foreningen igennem hendes tid som formand. Randi 
takkede for erkendtligheden og oplyste at hun naturligvis fortsætter i foreningen som 
instruktør når hun er i Danmark, hvilket vi sætter stor pris på i bestyrelsen. 

 
Formand Betina Madsen takkede for alle der var mødt op til Generalforsamlingen og foreningen 
bød på hygge med kaffe og lækker hjemmebagt kage, som Charlotte & Charlotte havde sørget for 
at bage hjemmefra. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 
 
 

 
 
 

Referatet således godkendt af undertegnede 
 

 
     
     

 Formand Betina Madsen  Dirigent Bent Jørgensen  
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Bilag 1 – Fremlæggelse af regnskab og budget 

Indtægter 

Kontingenter 
På kontingentindtægter ender vi desværre igen langt fra budgettet, og ca. 30.000 under sidste års 
indtægt, hvilket igen primært skyldes en større tilbagegang i medlemstal til trods for at vi i løbet af 
året stort set endte med at have indhentet antallet af medlemmer. 
 

Tilskud 
På lokale- og aktivitetstilskud fra Guldborgsund kommune følger vi nogenlunde budgettet. 
Tilskud fra fonde vedrører et tilskud fra genstartspuljen som blev brugt til et inspirationskursus for 
foreningens frivillige, som også nævnt i formandens beretning. 
 
Tilskud fra specialforbund inkluderer 2 x tilskud fra DIF/DGI Corona-puljen på i alt kr. 83.865 samt 
et tilskud fra DIF/DGI’s foreningspulje på kr. 40.000 til 2 benmaskiner 
 

Sponsorer 
Sponsorer er et område som ønsker at sætte lidt større fokus på i det kommende år. Der er 
kommet et kontantsponsorat fra AllNetworks ApS som vi sætter stor pris på. 
 

Aktiviteter 
På aktivitetssiden er det stadig primært kropsmåling som figurerer hvor det igen primært har været 
leasing omkostninger uden de store indtægter. Der vil i 2022 sættes lidt større fokus på 
muligheden for at få foretaget en kropsmåling. 
 

Indtægter i alt 
Det giver samlet set en total indtægt på ca. 547.000 kr. som er ca. 75.000 mindre en budgetteret.  
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Udgifter 

Drift af maskinpark 
Der var ikke i 2021 de store indkøb til maskiner for straksafskrivninger, så derfor ender vi med at 
gå ca. 50.000 under budgettet på denne post. Serviceaftaler dækker vores serviceaftale med 
Pedan på alle vores maskiner og småanskaffelser dækker vores transportable højtaler som bliver 
brugt til holdtræninger m.v. 

Markedsføringsomkostninger 
I 2021 fik vi indrykket en større annonce i lokal-avisen og folketidende hvilket gav den lidt større 
udgift på avisannoncer. Vi ender dog på markedsføringsomkostninger nogenlunde på budget. 

Personaleomkostninger 
På personaleomkostninger går vi lidt under budgettet med ca. 20.000 kr. hvilket primært skyldes at 
der ikke har været brugt noget på øvrige personaleomkostninger samt, at rengøringen valgt ikke at 
tage betaling for den periode hvor centeret var lukket, selvom de egentlig var berettiget dertil og 
sikrede at alt blev holdt undervejs og blev ekstra rengjort inden genåbningen. 

Udvalg m.v. 
Der var i 2021 ingen udvalgsudgifter. 

Lokaler 
På lokaleomkostningerne begynder vi så småt at kende de faste udgifter, så her følger vi budgettet 
rimeligt. Der er dog igen i år brugt en del ekstra på corona-relaterede tiltag samt indkøb af ekstra 
sprit m.v. 

Administration 
På administrationen følger vi også nogenlunde budgettet uden de store udsving. 

Afskrivninger 
På afskrivninger har vi både fået lidt nye maskiner til i løbet af året, og har samtidig også afskrevet 
lidt på tidligere indkøbte maskiner. 

Finansielle poster 
Der er ikke de store overraskelser på de finansielle poster og også her følger vi budgettet. 

Udgifter i alt 
Alt i alt så lander vi med udgifter for ca. 429.000 kr. hvilket er ca. 2.500 kr. mindre end budgetteret. 
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Resultat 

Med en samlet indtægt på 546.885 kr. og en udgift på 428.791 kr., ja så ender vi samlet set med et 
overskud på kr. 118.093 kr. hvilket er ca. 73.000 mindre end budgetteret. Igen så har det været et 
mærkeligt år, hvor det generelt har været svært at styre udgifter/indtægter som i et normalt år. 
 
Vi går ud af 2021 med en likvid beholdning på 99.672 (21.103) kr. og en egenkapital på ca. 92.789 
(-25.304) kr. så vi kan blot konstatere at vores likvide beholdning stiger år for år, ligesom vores 
egenkapital også vokser jævnt. 
 

Budget 2022 

Budgettet for 2022 blev til sidst kort gennemgået med følgende hovedpunkter 

• Et budget for 2022 er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen 

• Budgettet kan i sin helhed ses i årsregnskabet for 2021 

• Budgettet er stadig baseret på foreningens oprindelige 5-årige drifts-, og etableringsbudget 

dog med mindre justeringer i forhold de løbende realiseringer. 

• Der forventes i budgettet et overskud på 44.500 kr. for regnskabsåret 2022 

– Dette forudsætter dog, at vi lykkedes med at tiltrække og fastholde flere medlemmer 

og dermed opnå det ønskede mål på 250 medlemmer i 2022 

 


