
GTNTRALFORSAMLING

Sa**rs Seni*r F*tness

Mandag d. 30. august åOZL - kl. 14:00

Sted: Sabro Lokal Center den store sal.

Referat
Valg af referent:

Hanne Krarup valgt

1. Valg af dirigent/ordstyrer
Thøger Jensen valgt

2. Bestyrelsens beretning for år 2020 (Formand - John Envoldsen)

Formandens beretning vedlagt - ingen spørgsmål - Godkendt

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse for år 2020 (Kasserer-Flemming)

Regnskab fremlagt af Flemming Krarup - lngen spørgsmåt - Godkendt

4. Fremlæggelse af budget for år 2022 til orientering (Flemming Krarup)
Budget fremlagt af Flemming Krarup * lngen spØrgsmål - Godkendt

5. Fastsættelse af kontingent for år 2022 (Flemming Krarup - bestyrelsen)
lngen ændringer - fastsat til L00,- kr.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag
7. Valg til bestyrelsen Uf. 5 3)

Vafg til bestyrelsen gælder for en periode på 2 år.
I lige år vælges formand og L eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (Flemming Krarup) oS

(John Pagh)

Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

7a. Kasserer - Flemming Krarup - er villig til genvalg.

Genvalgt

7b. Næstformand - John Pagh - er villig til genvalg.

Genvalgt

7c. l-.st. Suppleant - Kirsten Andersen - er villig til genvalg.

Genvalgt

7d.z.nd. - Pernille Slavensky har meldt sig som suppleant.
Valgt



7e. Revisor - Bodil Smidt

Modtager ikke genvalg - Peter Fredsba Andersen valgt

7f. Revisor suppleant - Nina Jensen

Modtager ikke genvalg * Latte Stålsen valgt

8. Eventuelt

Forma ndens tekst vedlagt

8a. Rengøring og beskidte sko - søger en frivillig eller 2 til at hjælpe med

rengøring

Lis Dyhrberg meldte sig, samt lnger Sigvardt til støvsugning

Evt. skol der indkØbes en stØvsuger

8b. Trænersituationen - vi søger evt. L-2frivillige til at være træner.

Vi har nu lnger Skriver samt Hanne Møller

John Envoldsen (nil og Pernille Slavensky (ny) skal på kursus

8: Andet

Vi er blevet tilbudt en gratis Cross Trøiner, gave/donation fra Sabro

Fitness (Sabro hallen) * skal hentes.

Hjælpere: JØrn Rasmussen, John Pagh, John Envoldsen og Niels Jørgen

Orden på Ringbind: Hanne Krarup gl. medlemslister.

Referent: Navn Dato:

ts/q * Zo ZZllevae (rnsq(

U nderskrift:



Pkt. 2. Bestyrelsens beretning  -  John Envoldsen 

Allerførst, denne beretning omhandler kun det der er sket i 2020, hvad der er sket eller sker i 2021 kigger vi 

lidt på under Pkt. 8. Eventuelt.   

Så denne beretning bliver nem, først lukkede vi ned, så op og så ned igen .. færdig slut ---– nej så nemt er 

det jo ikke.  

Allerførst vil jeg sige at Året 2020 har været et mærkeligt år, nedlukning, afspritning og ansigtsmasker, alt 

dette ser nu ud til at lysne ude i fremtiden; men vi skal stadigvæk huske at passe på, vi skal stadigvæk holde 

afstand og af spritte og det vil vi nok komme til at gøre i et stykke tid endnu, måske flere år endnu; måske 

bliver det aldrig afskaffet. 

 

Jeg vil gerne starte med at præsentere Bestyrelsen: 

Formand=mig selv - Næstformand= John Pagh – Kasserer= Flemming Krarup 

Suppleanter= ja på Generalforsamlingen i 2020, fik vi jo valgt Kirsten Andersen, som 1.st. suppleant (vi 

havde næsten glemt det) – Vi fik ikke valgt en 2.nd. suppleant; men sidenhen har Pernille Slavensky meldt 

sig, hun er dog ikke valgt på en Generalforsamling; men vi håber at hun på denne Generalforsamling bliver 

valgt som 2.nd. Suppleant. 

Revisor= Bodil Smith  -  Revisor suppleant= Nina Jensen – (har fået at vide, at hun ikke modtager genvalg). 

Trænere her har vi Inge & Jørn Skriver  og   Hanne Møller  

Vi er alle frivillige og vi får ikke løn for vores arbejde og vi betaler alle fuldt medlemsgebyr. 

 

1. Allerførst vil jeg endnu en gang takke – Inge & Jørn. 

For det store arbejde i gør (nu nok mest Inge), jeg ved at specielt du Inge, har haft meget travlt og mange 

telefon opringninger i den periode, hvor vi flyttede formiddags timerne og lavede om på tiderne, for en hel 

masse mennesker og så har i også stået for de nye tilmeldinger og instrueret alle nye medlemmer og rengør 

vores maskiner 1-2 gang om ugen (jeg er også selv begyndt at deltage i dette arbejde så der nu rengøres 2 

gange om ugen) – Inge har sagt at de til næste år, gerne vil begynde at trække sig lidt tilbage, så må vi se 

hvornår de stopper helt; men det tager vi op på næste års Generalforsamling, som jo skal afholdes inden 

udgangen af 1.st. kvartal (dvs. jan-feb-mar)   –  TAK for jeres store arbejde og derfor vil Bestyrelsen give jer 

en lille erkendtlighed (gave overrækkes)  HUSK på de er ikke medlem af bestyrelsen, de er frivillige -  

skal vi ikke lige give dem en hånd (klap-klap). 

Mere om træner situationen under pkt. 8b. 

 

2. Corona året:  

Da Corona situationen kom til Danmark, fulgte vi alle med i hvordan det ville gå i DK. Den 11. marts, fik jeg 

en mail fra Flemming fra Brugerrådet, om nedlukning af hele LokalCenteret, dette medførte at vi måtte 

lukke Fitness rummet ned, dette var jo en katastrofe, nu kunne vi ældre borgere ikke holde os selv Fitt mere 

og mange manglede også samværet, som jo er Aarhus Kommunes intension med at åbne op for lokalerne, 

der er sikkert flere som har lidt under nedlukningen; men vi kunne jo ikke gøre noget ved det.  I maj måned, 

fik vi at vide at der ikke vil blive åbnet, førend 20. august, det holdt dog ikke.  Inge & jeg var til møde med 

frivillig konsulenten folk fra forskellige Lokalcentre, om genåbning. Senere på året blev der lukket lidt op 

igen, det skete 14 september, dog med den begrænsning at vi ikke måtte bruge formiddagstimerne, der 

skulle være afstand og så vi måtte kun bruge hver anden maskine osv.  

Det medførte at vi på et hurtigt bestyrelsesmøde, flyttede alle formiddagstimerne, så de kom bagefter dem 

der havde eftermiddags timer, det fik vi mange utilfredse medlemmer ud af, tror Inge har haft mange 

telefon samtaler; men hvad skulle vi gøre, hvorfor skulle vi forstyrre dem der havde timer om 



eftermiddagen.  Endvidere skulle vi bruge mundbind og af spritte hænder og maskiner. Og lige som vi fik det 

til at køre igen, med nye tider, så kom meldingen d. 8 december, vi lukker det hele ned igen, ærgerligt; men 

det var jo nødvendigt. – Det fik vi igen utålmodige henvendelser på; men HUSK det er jo ikke bestyrelsen 

der har bestemt at der skal lukkes ned, det er Regeringen, Kommunen og LokalCenteret der besluttede 

disse nedlukninger. ( her i år 2021 ser det jo heldigvis bedre ud). 

 

3. Lidt om vores maskiners stand: 

Løbebånd ’Gåbånd’ – det nye løbebånd kører fint – det gamle bliver kontrolleret ca. 1 gang om 

ugen, dog må vi se i øjnene, at båndet er ved at være slidt og på et tidspunkt vil båndet springe og 

det skal vi helst ikke have, så på et eller andet tidspunkt skal vi tage stilling til hvad vi gør ved det og 

hvilken maskine der skal komme i stedet for (løbebånd / cross-trainer). 

Romaskinen – Er stadigvæk ny og fin, ingen problemer, den bliver renset og pudset af flere, så den 

skal nok holde i mange år. 

Kommunens maskiner -   Alle maskiner funktionerer fint lige nu, vi havde dog en episode med at jeg 

tilkaldte firmaet der vedligeholder Kommunens maskiner (det var massagebænken med et knækket 

ben) det er en aftale vi indgik, da vi lavede Samarbejdsaftale med kommunen, hvor vi måtte bruge 

lokaler og deres maskiner, til gengæld skulle vi holde øje med deres maskiner og vedligeholde dem 

så godt vi kunne, ellers var der ProFitness til at reparere maskinerne; men hvad jeg ikke vidste var, at 

der også kom en regning, så den nye forstander Nana var lidt forundret over hvad det var for en 

regning.    

 

4. Rengøring – igen: 

Jeg vil starte med at vise nogle billeder fra de søndage, hvor jeg har været oppe og gøre rent, husk – Inge & 

Jørn gør rent, enten tirsdag eller torsdag og nogle gange også om søndagen, jeg gør det om søndagen i det 

omfang jeg kan; men se billederne    

Jeg må sige, det er for dårligt at folk trods skilte og opslag, går ind i lokalerne med beskidte sko på, det må 

der altså strammes op på, jeg syntes at hvis man ser nogen der bare vader ind med beskidte sko, kan man 

godt på en pæn måde bede dem om at acceptere at man skal bruge skiftesko eller strømpefødder, vi tager 

det op under Pkt. 8 Eventuelt - senere.    

 

5. Status på foreningen 

(vis PDF) 

Ved udgangen af 2020 var vi 129 personer – og nu her i dag d. 30. august 2021 er vi  113 medlemmer, så det 

må man da sige at det er virkeligt flot, nogen har meldt sig ud, nogen er gået bort andre er flyttet og nogen 

har måske glemt at betale kontingent, der blev slettet 15 medlemmer her under medlemskort uddelingen. 

Hvert år i december skal vi indsende statistik over medlemmer, til CFR registreret (Centralt Forenings 

Register – under DGI), det er et register, hvor alle foreninger i DK med et idrætsligt formål skal registreres. 

Så her får i  lidt statistik fra december 2020 (vis pdf) 

Kønsopdelingen siger at vi er 67 kvinder og 46 mænd 

Den aldersgruppe der er flest af, er de 70 årige eller mere - 73 og de fordeler sig på 47 Kvinder og 26 mænd 

Aldersgruppen 60-69 er 30 personer 23 kvinder og 7 mænd 

Aldersgruppen 40-59 er 2 personer 1 kvinde og 1 mand 

Yngre end 40 år er der 2 personer 1 kvinde og 1 mand 

 og så er der 6 personer som ikke har ønsket at opgive deres alder, så de er ikke med i statistikken. 

   

Det var så slut på min tale – så jeg giver nu ordet tilbage til ordstyreren. 



Pkt. 8. Eventuelt:  
8a. Rengøring og beskidte sko – vi søger en frivillig eller 2 til at hjælpe med rengøring 
Inden vi går i gang med dette punkt, vil jeg vise noget fra ’Vores Sabro’  -  Allan Søndergaard har skrevet en 
artikel om Inge & Jørn, den hedder ’Ildsjæle har ingen alder’ (vis PDF)– jeg skal ikke stå her og oplæse hele 
artiklen; men bare lige rulle ned over; men der er en sjov episode fra interviewet, som siger lidt om Inge & 
Jørn’s lune humør og altid glade humør. 
De har instrueret rigtigt mange personer på et tidspunkt spørger Jørn Inge, om hun kan huske ham på 74, 
der spurgte, om han var for gammel til at deltage. Inge oplyste så på sin friske måde i telefonen til den 
pågældende, at en af instruktørerne selv var 84 år. Så blev der lidt stille i telefonen, men så var alder altså 
ingen problem.   
 
 Som jeg talte om under Beretningen, så er der meget at gøre rent efter, jeg deltager selv i rengøringen om 
søndagen (dog ikke lige for tiden, da jeg holder week-end fri på Camping i Ebeltoft) –  så derfor når nu Inge 
og Jørn trækker sig tilbage til næste år, bliver vi nød til at søge om 1-2 frivillige personer der kan hjælpe 
med at feje og aftørre / af spritte maskinerne 2 gange om ugen – belønningen kunne være 1 ekstra 
trænings time om ugen eller kontingent fritagelse et eller andet; men vi har ikke råd til at betale timeløn for 
det – så er der nogen der vil hjælpe os med det .. ???... evt. tag kontakt til en af os fra bestyrelsen, så finder 
vi ud af det.  
 
 
8b. Trænersituationen – vi søger evt. 1-2 frivillige til at være træner. 
Når Inge stopper (mest hende, Jørn er stoppet), så har vi et problem, iflg. vores Samarbejds aftale med 
kommunen, skal vi have mindst 3-4 personer uddannet som ’Selvtræner Instruktører’  (vis PDF) 
Pernille og mig selv, tager på kursus, faktisk allerede i overmorgen onsdag 1. + 2. september; men vi kunne 
godt bruge 1 eller 2 personer mere, så har du lyst til at få en professionel uddannelse som Instruktør, så sig 
til evt. ræk en hånd i vejret nu eller tag kontakt til en af os i bestyrelsen. 
 

8. udenfor Dagsordenen  
Jeg vil fortælle om en opringning, som jeg fik d. 9. august, det var fra en Kristian fra Sabro Fitness altså 
Fitness afd. Nede ved Sabro Hallen, han spurgte om vi var interesseret i en CrossTrainer, de har 2 de skal 
af med – jeg trak lidt på det, jeg sagde at vi jo ikke har så mange penge og for lidt plads; MEN det var ikke 
noget problem, for det var en vi måtte få, de ville donere den til os, de havde lige skiftet dem ud, med nogle 
meget fine og dyre maskiner, hvor man kan se tv og film på, imens man træner, den anden de har skal ned 
til Skolen, så jeg var nede i Hallen og se den og må sige, den kunne vi godt bruge – nå jeg sagde at vi var 
interesseret; men jeg skulle lige snakke med Fysioterapeuten og  resten af bestyrelsen, Flemming var på 
ferie, så John Pagh og undertegnede havde et møde med Fysioterapeuten og hun sagde ok, hun bruger 
faktisk ikke lokalet med vores maskiner mere, John og jeg målte og tænkte og blev enige om at den skal vi 
nok få plads til. 
Så den 6/9 kl. 20:00 har jeg en aftale med dem, om at vi kommer 4 stærke mænd M/K og får den bakset 
ned af et par trapper og ud på en trailer  ----  så nu vil jeg spørge, er der nogle friske stærke mænd M/K der 
melder sig til at hjælpe os med at få den ’Hjem’ til Lokalcenteret….. 
Det videre forløb med at få plads til den, ordner vi selv, bare vi får den ind på Lokalcenteret. 
 

 


