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Indkaldelse til Fitness.
Referat er tilføjet med rød skrift den 3. marts 2019.
Vi indkalder hermed til medlemsmøde i G77 Fitness

onsdag den 27. februar kl. 19.00
i vores klublokaler på Margretheskolen (Margrethevej 7).
Mødeindkaldelsen sker i henhold til G77’s vedtægter § 5 stk. 1.
Formandens beretning (indlagt) fra d27-2-2019

G77 Fitness har nu eksisteret i Gundsømagle Bycenter i 3 år, og jeg synes, at det går
rigtig godt. Lokalerne er stadig lyse, og venlige og maskinerne og de øvrige redskaber
virker også stadig fint. Vi har udvidet maskinparken/redskaberne med nogle kettlebells,
nye vægtskiver m.m. efter medlemmernes ønsker, og det er populært.
Vi får skiftet kunsten på væggene ud ca. hver 3. måned, så vi har skiftende kunst at
kigge på, mens vi træner. Samtidig er der også luft og plads nok til, at man kan stå og få
en lille sludder, når man lige trænger til en pause. Det sociale betyder nemlig også en
del derovre, og det er en væsentlig del af vores image
Vores medlemstal pr. dags dato er 266 aktive og en del, som har betalt
indmeldelsesgebyr. Der er også nogle medlemmer, som har betalt for 2018, men som
endnu ikke har fornyet for 2019. Både de og nye medlemmer kommer til hver uge, så vi
kan sige, at medlemstallet er stabilt og endda svagt stigende
Vi har for tiden 9 aktive og dygtige instruktører, og vi har desuden et par reserver at
trække på ved ferie og sygdom. Så vi kan sagtens rumme mange nye medlemmer.
De seneste nye medlemmer, vi har fået, er tilflyttere til byen, og jeg håber, at vores
gode rygte kan trække endnu flere til.
I bestyrelsen prøver vi at lave forskellige tiltag for at gøre opmærksom på vores
eksistens og tiltrække nye medlemmer.
Vi har igen fornyet vores hjemmeside, som gerne skulle være mere overskuelig og især
lettere at bruge, når det gælder både indmeldelse og fortsat kontingent-betaling. Den er
stadig under afprøvning, så hvis I har gode forslag til ændringer eller forbedringer, så
send dem til mig pr. mail, så tager vi dem med på det næste bestyrelsesmøde.
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På den hjemmeside har vi også skrevet en lille opfordring til, at man kan tage en ven
eller veninde med, når man alligevel er ovre at træne, hvis det er på et tidspunkt, hvor
der er en ledig instruktør. Så kan vedkommende få en gratis gennemgang af maskinerne
og afprøve dem og så evt. tilmelde sig som nyt medlem. Vi har allerede fået et par nye
medlemmer ad den vej
Og så er der jo Facebook, som fylder meget i de flestes hverdag. Vi vil prøve at bruge
den noget mere til både dialoger med medlemmerne og til at orientere om aktuelle
nyheder.
Vores opslagstavle i centret bliver også brugt flittigt, og vi anser også den som et vigtigt
redskab til at kommunikere med vores medlemmer – og dem selv indbyrdes.
Vi deltog ved den lokale byfest i juni, hvor frivillige instruktører og medlemmer
bemandede en stand, hvor interesserede kunne afprøve romaskinen og deltage i en
konkurrence med chancen for at vinde nogle ting. Der var mange, som prøvede, og vi fik
både man gode ”snakke” og nye medlemmer. Det gentager vi 15. juni i år.
I november havde vi også et julemarked i centret med en masse spændende boder. Der
var god stemning, og både biblioteket, Oscars Smørrebrød, pizzeriaet og Landsbyrådet
deltog med aktiviteter, og vi havde et godt medlemstilbud, som gav en del nye
medlemmer. Vi prøvede at indføre en helårsbetaling, som gav lidt rabat. Og det var en
succes. Et ægtepar kan spare kr. 400 på et år, og det er jo også penge
Den 13. april deltager vi ved et forårsmarked i centret, og der håber vi selvfølgelig også
at få flere nye medlemmer.
Vi får nu professionel hjælp til regnskabet fra DGI i hele G77, og det skulle på sigt gerne
lette arbejdet for vores kasserer, Susanne. Der er også nye betalingsmuligheder på vej.
Økonomisk kører det sådan, at vi stadig er lidt ”tyngede” af både husleje til ejeren af
centret og afdrag på vores maskiner, men når maskinerne er betalt om ca. 1½ år, ser det
meget lysere ud. Vi har heldigvis nogle gode sponsorer, som stadig støtter os godt, og
det skal de have en stor tak for
Også en stor tak til både G77’s hovedbestyrelse, Fitness’ instruktører og bestyrelse for –
igen - et godt samarbejde i det forløbne år. Det glæder jeg mig til at fortsætte med.
Birthe Black
Formand for G77 Fitness
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Dagsorden for mødet:
1. Valg af dirigent.
Flemming blev valgt.
2. Valg af referent.
Helle blev valgt.
3. Forelæggelse af aktivitetsudvalgets beretning v. Birthe Black.
Beretningen blev læst og godkendt .
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for indeværende år v.
Susanne Koefoed.
Der var et par spørgsmål vedr. pkt. 8. Der havde indsneget sig en fejl, som er blevet rettet. Derefter
kunne budgettet godkendes.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af kandidater til aktivitetsudvalget og suppleanter.
Valg af nyt medlem til aktivitetsudvalget:
Birgir Thormodsson
7. Evt.
Det nye aktivitetsudvalg består således af:
Birthe Black, formand
Jarl Mathiessen, næstformand
Susanne Koefoed, kasserer
Medlemmerne:
Helle Schliemann, Flemming Hassengren, Bjørn Bacher, Vicky Petersen og Birgir Thormodsson
På valg er:
Kasserer Susanne Koefoed (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlemmer, om alle er villige til genvalg:
Vicky Petersen
Bjørn Bacher
Helle Schliemann
G77 Fitness opfordrer andre, som er interesserede, til at stille op til valg som enten
aktivitetsudvalgsmedlemmer eller suppleanter.
Forslag, der ønskes forelagt på mødet til vedtagelse, skal være Birthe Black (bb@birtheblack.dk ) i hænde
senest 8 dage før.
Alle er velkomne, men af hensyn til arrangementet bedes I tilmelde jer til mødet på mail til Birthe.
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G77 Fitness er klar med lidt frugt, øl og vand.
På aktivitetsudvalgets vegne
Birthe Black
Formand for G77 Fitness

