Generalforsamling for året 2020
Dato 16/6 -2021
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
Hans Hauberg valgt som dirigent.
Bo Billenstein to referat.
Hans konstaterede, at generalforsamlingen er varslet i tid god via opslag og sociale medier.
2) Formandens beretning.
Bo fortæller, se formandens beretning.

3) Forelæggelse af årsrapport. Inklusiv revideret regnskab for det forløbne år - til godkendelse.
Christian fremlagde, Se årsrapport 2020.
Årsrapport godkendt.

4) Fremlæggelse af forventede nyindkøb,
a. Nyt løbebånd af god kvalitet, ca. 130.000 kr.
b. Udendørs træningsmuligheder. Ca. 100.000
c. Enige om at benmaskinen er bedre end
d. Inderside/yderside, såfremt der er plads. Ca. 20.000

Generalforamlingen godkendte de forventede nyindkøb, som tilsammen udgør i størrelsesorden
250.000 kr.

5) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at det skulle stige fra 750 kr. til 800 kr. om året med virkning fra 1/1-2022.
Godkendt.
6) Behandling af indkommende forslag. Christian fremlægger de indkommende forslag.
-

Hack Squat i stedte for benmaskine under hjørnet. Ikke godkendt
Diverse småting (låse til vægtstænger, angive vægt på håndvægte etc.) Godkendt.
Vedtægtsændring:

"§ 15. Tegning og hæftelse ændres fra:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Ved økonomiske dispensationer over 100.000 kr. kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer i
foreningen.
Lånoptagelse på mere end 0,5 mio. kr. skal godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan foretage dispositioner, som medfører, at årets resultat bliver negativt med op til 100.000 kr.
Beslutninger, som medfører at årets resultat bliver et underskud på over 100.000 kr. skal forelægges for - og
forinden godkendes af - generalforsamlingen.

ændres til

"§ 15. Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kasseren.
Kasseren står for indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kasseren kan råde over foreningens
konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Lånoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.
Pladsering af foreningens midler i anden form end bankkonti skal godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan foretage dispositioner, som medfører, at årets resultat bliver negativt med op til 100.000.
Beslutninger, som medfører at årets resultat bliver et underskud på over 100.000 kr. skal forelægges for og forinden godkendes af - generalforsamlingen.

7) Valg af kasserer i ulige år.
Christian er på valg, ingen andre opstiller. Christian er genvalgt.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer,
Sektetærposten: Tidligere besat af Peter Larsson. William H. Werner og Morten Foldager opstiller.
Morten Foldager valgt.
Per Degn på valg. Per degn genvalgt.
9) Valg af revisorer og revisor suppleant.
Hans Hauberg genvalgt som intern revisor. GBH revision A/S genvalgt som ekstern
revisor. Søren Carøe genvalgt som revisorsuppleant.
10) Eventuelt.
- Ønske om at an bluetooth laves og der indkøbes flere adapterstik.
- Ønske om, at der komme et ekstra kabeltræk, hvor højden indstilles.
- Ønske om, at der også ansættes en mandlig træner
- Ønske om at vi igen afholder konkurrencer og får foredrag
- Ønske om en særlig indsats for at trække medlemmerne tilbage efter Corona
- Ønske om indkøb af droppads af hensyn til lyd og gulv
- Tak til bestyrelsen for ekstraordinær indsats i forbindelse med Corona.
Formandens beretning for 2020
Når jeg sætter mig til tasterne for at lave årets beretning, så plejer jeg i vidt omfang at kunne genbruge
overskrifterne fra året før. Den gik selvfølgelig ikke helt år. Corona har på så mange måder gennemsyret
året der er gået. Men lad mig forsøge at starte med det, der ikke handler om Corona – og så alligevel.
Klubben, kultur og medlemsudvikling

Sidste år lagde jeg op til, at vi skulle kigge på vores kultur og den måde vi er sammen på i relation til digital
dannelse. Det med at forholde sig til om vi skulle have en holdning, ja, måske ligefrem nogle spilleregler,
som fremmer et socialt samvær i klubben. Det blev drøftet på sidste generalforsamling, og over en bred
kam var der en positiv holdning til, at det var et emne, som vi kunne drøfte nærmere sammen – måske
startet med nogle oplæg fra fagpersoner. Den dagsorden er stadig relevant – men, den blev som så meget
anet skubbet til side. – Men kan forhåbentlig genoptages inden længe.
Medlemsudviklingen plejer at være ganske stabil. I 2020 kom vi med årets normale start op det normale
antal medlemmer med lige knap 600, mens vi allerede nu kan se, at vi her får 2021 pt. har færre
medlemmer.
Vi fik oprettet et hold af klubguider, som skulle arbejde for at sikre et godt miljø, hvor alle føler sig
velkomne og hvor alle guides til at være her på en hensigtsmæssig måde. Tak til de, der meldte sig.
Vi fik også ny træner Anne Marie Hendriks, som startede første januar.
Doping
Som jeg har sagt før, så er jeg simpelthen så stolt af, at det lykkedes os at holde klubben ren. Det er flot i en
tid og i en idrætsgren, hvor det i den grad florer vidt og bredt. Det er særlig godt, og vigtigt, når man tænker
på hvor mange unge der starter hos. For mig er det faktisk det faktisk fuldstændig afgørende og
definerende for den kultur vi har.
Man kunne umiddelbart tænke, at var en lettere dagsorden i 2020 – ingen træning, ingen aktive, ingen
doping.
Og så alligevel ikke. For der blev fundet to kanyler på toilettet. Derfor kørte vi selvfølgelig en ganske hæftig
kontrolindsats i samarbejde med dopingkontrollen. Desværre fik vi ikke fanget nogle – og denne gang ved
vi, at der var mindst en, vi skulle have taget.
Til sammenligning fik vi i 2019 fangede 2 – hvor vi havde betydelig mistanke til den ene (og hans
kammerater, som vi heller ikke så siden) og blev ganske overrasket og skuffet over den anden.

Nyindkøb
På sidste generalforsamling havde vi sagen oppe med gulvet og maling – og i 2020 blev det gennemført. Vi
havde forventet at det skulle laves i sommerferien, men med temmelig kort varsel fik jeg tilbud fra Allerød
kommune, som havde ”nogle malertimer i overskud på helt bestemte dage i februar”.
Jeg prøvede selvfølgelig at få fremrykket pålægningen af gulvet, så det kunne passe med malingen, men det
kunne desværre ikke lade sig gøre, da vi ikke kunne få gulvet leveret før. Det kostede en ekstra uønsket
”ferie” på 3 dage for os alle.

I Juli fik vi gulvet på, og det krævede to ugers lukning. Det gik det godt med at få koordineret pålægningen
af gulv samt flytning af udstyr, så periode blev minimeret. Det var dog ikke helt uden udfordringer. Dels var
der sket en smutter med containerne, men firmaet erkendte fejlen og fik i hast tryllede containere klar –
dominoeffekt. Det blev også et lidt større projekt end forventet. Gulvet var så smadret – dødløft – så der
skulle et afretter lag på -til gengæld er det blevet lige – det kan man godt mærke, når man sætter bænkene.
Også ca. 40.000 dyre end ventet.

Når man ser på resultatet, så synes jeg også det var ventetiden værd. Det er blevet væsentlig flottere, og
gulvet fungerer godt.
Samarbejde med Allerød Kommune
Ting tager tid, men dialog er ok.
Det lykkedes at få en forventningsafstemning sidste år – og det er kommunen, som har finansieret
malingen
Vi fik også opgraderet ventilationen i maverummet.
Til gengæld oplever jeg nu en vis tilbageholdenhed, fordi der er planer om at hallen skal nedlægges på sigt.
Det er på den ene side helt fair. Men min erfaring siger mig bare, at den ”sigt” har det med at trække ud, så
jeg er lidt træt af nogle af de slåskampe jeg skal ud i om forholdsvis små midler. Vi er trods alt ikke den klub
i kommunen, der har eller kræver de mest luksuriøse forhold.

Klubbens fysiske rammer
Nu er det endelig besluttet, at Genoptræningen skal flytte. Det bliver formentlig i 2023 og den skal ikke til
bymidten, men – og her bliver jeg lidt i tvivl – men jeg mener det var lynge eller ude ved poppelgården –
sammen med et plejecenter. Der er også sat 20 mio. – jeg tvivler dog på det er nok, da det som jeg har
forstået det også skal dække andet end flytningen.
Som jeg har nævnt de sidste år, så har vi gjort opmærksom på, at vi gerne vil have del i den plads, som
bliver frigivet inde hos Genoptræningen. Vi vil gerne bruge en del af pladsen til at lave Åben-Hal. Jeg er nu
ikke sikker på, at det bliver en lang periode. Hvis der overhovedet bliver en periode. Jeg kunne forestille
mig, at man gerne vil have os ud i 2023, så man kan nedlægge hallen og sælge området til developere. Men
der er sikkert en kabale, der skal gå op – både økonomisk og politisk.
Fra administrationens side er man pt. ved at udarbejde det baggrundsmateriale, som skal give politikerne
mulighed for at tage stilling til hvad de ønsker med bymidten. Det er en vurdering af forskellige scenarier –
hvor meget kan man forvente at få for byggeretterne, hvad hvis man gør sådan eller sådan. Her skal som
jeg husker det være boliger.
Når man har det faglige grundlag at stå på, skal man politisk beslutte, hvad man vil prioritere, at have i
bymidten. Er det fortsat bibliotek, penisonisthus, biograf, et torv – et træningsmiljø eller? Det er en
”markeringskamp” i gang blandt de interessenter, som gerne vil blive i bymidten. Og den har vi ikke rigtig
fået meldt os ind i. Jeg har holdt et oplæg for teknik og kulturudvalget og fortalt om vores ønsker. En af
mine hovedpointer var, at det oplæg der ligger er præget af en finkulturelt vinkel, hvor potentialet for at
tænke aktiv bevægelse – og dermed liv/og mennesker ind i bymidten ikke er udnyttet særlig godt. Her
kunne vi være et af flere bud på, hvordan det kunne styrkes.
Jeg forestiller mig, at vi i fremtiden ser en opblødning mellem inde- og ude, at man kan træne udenfor + at
vi også inviterer ikke medlemmer til at benytte udendørsfaciliteterne.
Jeg tror derfor, at tiden er inde til at vi gør noget konkret for at tydeliggøre vores værd og det potentiale,
som vi kan bidrage med.

I denne Coronatid har mange taget et digitalt tigerspring – og på samme måde tror jeg også, at mange har
taget et tigerspring i forhold til at holde af at træne udenfor. Jeg har i hvert tilfælde selv oplevet nogle af de
kvaliteter det har, at træne udendørs.
Vi har prøvet det før i mindre skala, og der blev det ikke nogen succes. Det tror jeg hang sammen med, at
det ikke var tilstrækkeligt gennemført og gennemtænkt. Der var for meget, der skulle slæbes frem og
tilbage, og maskiner, som ikke kunne tåle at stå uden for. Men hvis man tænker det rigtigt, så tror jeg på
det kan lade sig gøre at skabe et funktionelt udendørs træningsmiljø. Det tror jeg er noget vi skal have sat
på dagsordenen i ”det nye år”. Dels for vores egen skyld. Dels for at få vist de muligheder, der ligger heri.
Derudover har jeg op til valget tænkt mig, at vi igen stiller skriftlige centrale spørgsmål til de idrætspolitiske
ordfører/formænd i de politiske partier. F.eks. hvor vil de gerne placere os. Er de med på at vi skal have
samme antal kvadratmetre. M.v. Dels for at få deres svar, og kunne binde dem op på det + gøre dem
bevidste om vores dagsorden. De svar deler vi på opslagstavlen og Facebook.

Corona
Den 11/12. marts kom nedlukningen, og den ramte hård. Vi vidste ikke, hvor lang tid den ville vare, men
tænkte det nok godt kunne trække ud. Vi lånte udstyret ud – og den første gang blev det efter ”først til
mølle princippet”. Vi fik lånt ca. 14 sæt ud. I løbet af perioden afleverede nogle udstyr tilbage og vi fik
skrabet lidt ekstra sammen og fik lånt ud igen.
Den 8. juni kunne vi åbne igen. Over sommeren var det med forholdsvis ”milde” retningslinjer. Der skulle
holdes afstand, hygiejne, udluftning m.v. I al hast fik vi målt op, sat skilte op, indrettet skillevægge og sat
ekstra rengøring på. Faktisk var kommunen lidt overrasket over, at vi havde åbnet så hurtigt, men da vi
havde styr på retningslinjerne så var de ok med det – efter de havde været nede og se det.
I slutningen af oktober kom mundbindet til Danmark – og der skulle udarbejdes retningslinjer for idrætten.
I princippet have mundbind på fra døren og hen til omklædningen.
Primo december steg smittetallene igen, og denne gang så meget så Danmark lukkede ned igen.
Vi lukkede også ned og denne gang fik vi lånt udstyret ud efter et ”lotto”-princip, og det var i
bagklogskabens klare lys en mere retfærdig måde end den første. Jeg har snakket med hovedparten af
dem, der lånte udstyr, og alle dem jeg har snakket med havde inviteret andre til også at bruge det. Fra 4-5
stk. til 10-12 stk. om et sæt. Det synes jeg er meget tilfredsstillende. Der er også nogle, der på Facebook
spurgte efter et sted at træne, og hvor de er blevet inviteret af nogle der havde udstyr – flot ☺
På vores Facebookgruppe blev der skrevet lidt om kontingentet. Skulle noget evt. refunderes. Skrev at man
kunne stille det som forslag på generalforsamlingen, men det er ikke kommet. Fællesskab, og det vil sige at
midlerne også bliver i fællesskabet.
Corona har betydet, at vi har skullet navigere mellem mange holdninger - "fra sølvpapirshatte til
coronaforskrækket". Vi har taget udgangspunkt i retningslinjerne – men der har også været tider/emner
med et større tolkningsrum, som vi har diskuteret i bestyrelsen.
Sammen med forsamlingsforbud + webmøder = vanskeliggjort drøftelserne i bestyrelsen. Hvor vi både har
været temmelig uenige og brugt mange kræfter på at drøfte forskellige dilemmaer. Dertil også andre sager,
der har fyldt. Et mindre morsomt år i bestyrelsen - mindre tid på at gøre en forskel og mere tid på interne
diskussioner. Nu har vi fået afklaret de største uenigheder, og ser det som en anledningen til at vi kan se
fremad.

En af de større udfordringer ved 2. nedlukning var at der skulle lave kontrol af alle medlemmer – netop for
foreningslignede aktiviteter. Der fik vi i en model, som ikke tømte klubkassen. Vi troede det ville vare 4-5
mdr. og det ville med lønnet arbejdskraft beløbe sig til 4-500.000 kr.
Der var 30 der trådte til frivilligt og især Sohela, som var backup og koordinator. Det blev en fin anledning til
at vi kunne vise vi er en klub, hvor man er en del af fællesskabet, hvor man er villig til at tage et ansvar. Tak
til alle for den ekstraordinære indsats.
Heldigvis varede det kun 14 dage, hvorefter man gik over til stikprøver, og det kører vi nu.
Forhåbentlig har vi nu haft den sidste nedlukning, og kan fremover igen koncentrere os mest om at skabe
aktiviteter og klubliv.
På bestyrelsens vegne

Bo Billenstein
Formand

