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”Vi ses i #FfStbk - #HeleByensFitness” 

Stubbekøbing, den 16. juni 2021 

Referat 
Mødedato og sted: 
 

Tirsdag d. 8.juni 2021 kl. 19.00 

Sted: 
 

Torvet 1, 4850 Stubbekøbing 

Mødeleder: 
 

Randi Jepsen 

Referent: Charlotte Warming 

Bestyrelsesmøde:  
  
Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 
 2. Bestyrelsens beretning 

 
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

 
 4. Indkomne forslag 

 
1a. Forslag til vedtægtsændringer 

 
5. Valg til foreningens bestyrelse 

 
1b. Kasserer Johnny Brincker (Afgår-villig til genvalg) 
1c. Bestyrelsesmedlem Betina Madsen (Afgår-villig til genvalg) 
1d. Bestyrelsessuppleanter Ann Dorte H. Gregersen (Afgår-villig 
til genvalg) 
1e. Charlotte Warming (Afgår-villig til genvalg) 

 
6. Valg af foreningens revision 
 
           1f. Lars Dyrberg (Afgår-ikke villig til genvalg) 
           1g.Carsten Bylov (Afgår-ikke villig til genvalg) 
 
7. Eventuelt 

Deltagere: 
 

  
 - Randi Jepsen (RJ) 

- Martin Warming (MW) 
- Betina Madsen (BM) 

- Johnny Brincker (JB) 
- Ann D. H. Gregersen (AG) 
- Charlotte Warming (CW) 

   

Ikke til stede: 
 

  
 - afbud fra Charlotte Kalmar Nielsen (CKN) 

 
-  
 



Foreningsfitness Stubbekøbing 
4850 Stubbekøbing  
 
 

”Vi ses i #FfStbk - #HeleByensFitness” 

  
 

  

1. Poul Nyholm : Dirigent  

    Helle Lillie : Stemmetæller 

2. Bestyrelsens beretning v/ Randi Jepsen (se bilag 1) 

3. Årsregnskab v/ Johnny Brincker (se bilag 2) 

4. 1.a: Vedtægtsændringer: 

Forslag 1. Det blev vedtaget, at reducere antallet af revisorer fra to til en, som så vælges hvert år 
sammen med en revisorsuppleant. 

Forslag 2. Det blev vedtaget, at der fremover skal være to suppleanter, valgt for to år ad gangen, 
forskudt for hinanden. 

Forslag 3. Det blev vedtaget, at der fremover kan afholdes generalforsamling digitalt i tilfælde af 
force majeure, hvor samfundssituationen gør, at en generalforsamling ikke kan afholdes på normal 
vis. 

Forslag 4. Det blev vedtaget, at som følge af ønsket om ændring fra 1 til 2 bestyrelsessuppleanter, 
samt ændringen fra 2 til 1 revisor, skal der samtidig foretages ændringer til dagsordenen for 
generalforsamlingen. 

5. Valg til bestyrelsen: 

Alle blev genvalgt,  

Første suppleant blev CW 2 år gangen 

Anden suppleant blev ADG 1 år ad gangen 

6. Valg af revision: 

Tobias Pedersen  

Bent Jørgensen (Suppleant) 
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7. Eventuelt 
 
Et spørgsmål blev stillet omkring et holdrum i Ffstbk, hvorvidt det kan etableres på sigt. På 
nuværende, har bestyrelsen besluttet ikke at vælge en løsningsmodel, hvor vægge skulle rives 
ned og genopbygges, dette pga udlejers melding, om at bestyrelsen skal stå til ansvar for evt 
reetablering af det nuværende rum.  
 
Desuden betyder de gældende afstandskrav, at der kun vil være plads til få medlemmer i et 
sådant holdrum. Derfor har bestyrelsen besluttet at stille sagen i bero og foreløbig bruge skolens 
gymnastiksal til holdaktivitet.  
 
Et andet spørgsmål blev stillet, om der hos Ffstbk findes en liste, hvorpå man kan skrive sine 
ønsker om redskaber, som bla en bænk. På dette svarede bestyrelsen, at man er velkommen til at 
ytre sine ønsker, og at de komme i betragtning ved nyanskaffelser og ansøgninger til puljer og 
fonde.  
 
Der blev ytret glæde ved, at instruktører har været på kursus og at det har været rart at være 
sammen med andre. Det har været motiverende og givet inspiration til at lære nyt.  
Der blev spurgt ind til montering af vandmaskinen, som står i centret. Den vil ikke blive monteret 
og kan fjernes fra centret.  
 
I forhold til hvad medlemmer mener om de forskellige tiltag, bliver der udsendt spørgeskema ved 
udmeldelse. På sigt skal spørgeskemaet bruges til evaluering fra medlemmerne.   
Der blev spurgt ind til, om det er muligt at kunne købe medlemskab i 14 dage eller i 1 måned. Der 
er på nuværende mulighed for et 3 måneders medlemskab. 
 
Referatet således godkendt af undertegnede 
 
 
 
 
        
Formand Randi Jepsen   Dirigent Poul Nyholm 
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Bilag 1 
 

Foreningsfitness Stubbekøbing 
AÅ rsberetning 2020 

 
Foreningsfitness Stubbekøbing er en ung forening, som åbnede for medlemsaktivitet den 1. 
september 2019. Gode lokaler, flotte nye maskiner og træningsredskaber, dygtige og engagerede 
instruktører og en hårdtarbejdende bestyrelse var det bedste udgangspunkt for en forening i 
fremdrift og udvikling. Nye medlemmer i alle aldre kom til i et jævnt tempo, og fremtiden tegnede 
lys. Desværre fik vi en meget hård opbremsning. Da coronaen ramte Danmark, havde foreningen 
kun været i drift i godt og vel et halvt år. Om eftermiddagen den 11. marts 2020 blev 
medlemmerne forment adgang til centeret, og al træningsaktivitet gik i stå, og dermed blev 2020 
noget helt andet, end vi havde planlagt og budgetteret med. Resten af året blev præget af 
pandemien og styret af skiftende, nationale restriktioner. Vi gik fra fuld nedlukning til udendørs 
aktivitet fra 10. maj og åbent center fra 10. juni med holdtræning, individuel træning, 
instruktørtimer og kropsmåling tilpasset krav om afstand og hygiejne, før total nedlukning ramte os 
igen den 10. december. 
 
Selv om 2020 blev en hård omgang for foreningen, har vi også meget at glæde sig over. Først og 
fremmest undgik vi, at centeret blev centrum for coronasmitte. Medlemmerne, instruktørerne og 
bestyrelsen har taget et stort ansvar for, at coronaregler og -retningslinjer blev fulgt, og alle 
fortjener en stor tak for indsatsen. 
 
Dernæst vil bestyrelsen takke instruktørerne og vejlederne, som har gjort en kæmpe indsats for at 
tilbyde medlemmerne individuel træning og udendørs og indendørs hold. Vi er stolte over et meget 
varieret tilbud tilpasset forskellige grupper af medlemmer. Kvaliteten er høj, og medlemmerne kan 
være trygge på, at de møder godt kvalificerede instruktører.  
 
Vi opnåede støtte fra flere puljer og sponsorer og kunne dermed videreudvikle centeret. PW Wulffs 
familiefond gav støtte til en ekstra, tiltrængt cykel til indoor cycling. Velux Fondens program for 
Aktive ældre gav støtte til en ekstra romaskine, en vægtstang og ekstra kettlebells. Fra den 
nationale Bevæg dig for livet-pulje fik vi penge til et ekstra løbebånd. Guldborgsund kommunes 
Bevæg dig for livet-pulje dækkede indkøb af forskellige balanceredskaber. Lokale sponsorer gav 
tilskud til skiltning ved vejen og streamers på vinduerne. En række lokale firmaer og foreninger 
gav sponsormidler til træningstøj og sportstasker til alle foreningens frivillige. Indoor cycling-lokalet 
blev malet takket være en malinggave og frivillig arbejdskraft. Vi er meget taknemlige for al støtten 
– der er helt klart mange, som tror på os og vil os vel.  
 
Den 6. september holdt vi foreningens 1-års fødselsdag med udendørs aktivitet, fødselsdagssang, 
kagemand, indendørs konkurrencer, prøv-maskinerne og 3 måneders gratis medlemskab til de 
første 15, som meldte sig ind. Det var en dejlig dag med mange gæster, god stemning og masser 
af aktivitet. Foreningen deltog i Hjerteforeningens Landsuddeling i august, hvilket gav os en 
serviceaftale til foreningens hjertestarter.  
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På uddannelsessiden fik foreningen i 2020 glæde af en færdiguddannet yogainstruktør samt en 
fitnessinstruktør. Desuden deltog tre af vores instruktører i et kursus i træning af overkrop og 
underkrop, som Bevæg dig for livet afholdt i vores eget center. Vi var også så heldige at rekruttere 
to ekstra instruktører i indoor cycling, hvoraf den ene stadig er med os.  
 
Medlemstallet steg i de perioder, vi holdt åbent, og faldt under nedlukning. Vi havde budgetteret 
med et stigende antal medlemmer, hvilket naturligt nok ikke var realistisk under de rådende 
forhold. Heldigvis opnåede vi delvis kompensation for tabt indtægt fra de nationale corona-
støttepakker. Vi blev desuden bevilliget udsættelse af årets afdrag på det lån, foreningen har i 
Bevæg dig for livet, så nedbetalingen af gælden starter først i 2021. Disse bidrag havde stor 
betydning for foreningens økonomiske situation i en svær tid. 
 
Både i åbne og nedlukkede perioder havde bestyrelsen mange tiltag for at synliggøre foreningen 
overfor medlemmerne og byens borgere. Hjemmesiden, Facebook og mails var vores vigtigste 
kanaler for løbende information. I åbne perioder holdt vi åbent hus to aftener om ugen, hvor 
interesserede kunne få information og hjælp til indmelding. Vi afholdt desuden en godt besøgt 
Fitness Tryday den 12. januar. 
 
Bestyrelsen ser det som sin største opgave i 2021 at udnytte alle de muligheder, myndighederne 
giver os for at holde åbent med indendørs og udendørs aktivitet. Vi vil gøre alt, vi kan for igen at 
øge medlemsantallet og styrke økonomien.  
 
 
Bestyrelsen 
8. juni 2021 
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Bilag 2 
 

Fremlæggelse af regnskab & budget 

Indtægter 

Kontingenter 
På kontingentindtægter ender vi langt fra budgettet hvilket primært skyldes et svært Corona år, 
med faldende medlemstal, hvor der ellers var budgetteret med en større forventet medlemstilgang. 
Men dette til trods så er vi dog glade for, at så mange medlemmer valgte at forblive medlemmer 
selvom vi igennem flere perioder havde helt lukket for centeret uden mulighed for at træne. 
periode. 
 

Tilskud 
På lokale- og aktivitetstilskud fra Guldborgsund kommune følger vi nogenlunde budgettet. Tilskud 
fra fonde vedrører et tilskud fra Velux fonden på kr. 30.000 til en romaskine og en motionscykel 
samt et tilskud til BDFL til projektet bedre balance med en del balance udstyr. 
 
Tilskud fra specialforbund inkluderer 2 x tilskud fra DIF/DGI Corona-puljen på i alt kr. 48.708 samt 
et tilskud fra DIF’s sommerpulje på kr. 14.438 og et tilskud fra DGI til et nyt løbebånd. 
 
Alt i alt kr. 299.807 i samlede tilskud. 
 

Sponsorer 
Sponsorer – ad hoc dækker over et sponsorat fra XL P. W. Wulff til en ny indoor cycling maskine, 
samt kontantsponsorater til iklædning af foreningens instruktører og faste frivillige. 
 

Aktiviteter 
Kropsmåling er vi aldrig rigtig kommet så godt i gang med, da vi blev bremset en del af corona. 
Derfor har det primært været leasing omkostninger og ikke de store indtægter. 
 
Diverse små aktiviteter dækker lidt udgifter i forbindelse med foreningens 1.års fødselsdag. 
 

Indtægter i alt 
Det giver samlet set en total indtægt på ca. 619.000 kr. som kun er ca. 5.000 under budgettet for 
2020. Men ser vi så bort fra tilskud til specifikke formål (maskiner m.v.), så ender vi desværre med 
en indtægt som ligger ca. 150.000 under budgettet. 
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Udgifter 

Drift af maskinpark 
Der var ikke i 2020 de store indkøb til maskiner for straksafskrivninger, så derfor ender vi også 
med at gå ca. 55.000 under budgettet på denne post. 

Markedsføringsomkostninger 
I 2020 fik vi opsat klæb med foreningens logo på alle vinduerne, samt et stort skilt på pylonen ud 
mod hovedvejen, hvilket er bogført her under øvrige markedsføringsomkostninger med 11.387 

Personaleomkostninger 
På personalesiden lander vi ca. 15.000 under budgettet. Rengøringen frasagde sig godtgørelse for 
perioden hvor der ikke var åbent i centeret lige som, at det også har været sparsomt med 
instruktørkurser. Dog er der her bogført beklædningen af foreningens instruktører og faste frivillige 
som var sponseret. 

Udvalg m.v. 
Der var i 2020 ingen udvalgsudgifter. 

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

Administration 
På administrationen følger vi også budgettet og har ikke de store udsving. Koda udgiften har dog 
vist sig at være dyrere end først antaget og derfor er budgettet for 2021 også sat forholdsmæssigt 
op. 

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. 468.000 kr. hvilket er ca. 37.000 kr. mere end budgetteret. 
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Resultat 

Med en samlet indtægt på 619.583 kr. og en udgift på 468.800 kr., ja så ender vi samlet set med et 
overskud på kr. 150.783 kr. hvilket er ca. 42.742 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 2020 med en likvid beholdning på 21.103 (-108.248) kr. og en egenkapital på -25.304 
(-176.088) kr. 
 
 

Budget 2021 

Budgettet for 2021 blev til sidst kort gennemgået med følgende hovedpunkter 

• Et budget for 2021 er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen 

• Budgettet kan i sin helhed ses i årsregnskabet for 2020 

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

• Der forventes i budgettet et overskud på 23.750 kr. for regnskabsåret 2021 

– Dette forudsætter dog, at vi lykkedes med at tiltrække og fastholde flere medlemmer 
og dermed opnå det ønskede mål på 300 medlemmer i 2021 
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