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Foreningen Motionscentret Aarhus Universitet 

 

Generalforsamlingen torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 

 

Formandens beretning. 

v. Thorsten Ingemann Hansen 

 

Jeg vil gerne byde velkommen til Foreningen Motionscentret Aarhus Universitets 

ordinære generalforsamling. 

 

Foreningens attende aktive år er nu gået, og vi har været i vores lokaler her på 

Katrinebjergvej 89B i nu godt 9½ år.  

Det har været et år med nogen ustabilitet, idet bestyrelsen af ressourcemæssige 

årsager måtte lukke for nye indmeldelser fra juni 2017. – Medlemsmæssigt kom 2017 

ud med et gennemsnit på 1210 medlemmer. Heldigvis, kan det fremhæves, at vi fra 

12.2.2018 har kunnet genåbne for nye medlemskaber, idet opgaven med ind- og 

udmeldelser af de ansatte er blevet overdraget til vicedirektørsekretær Pia Andersen i 

HR-afdelingen.  
 

 

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: 

Undertegnede som formand 

Sekretær og næstformand Ivy Kirkelund  

Kasserer Britta Poulsen 

Helle Nielsen, webredaktør og Centersupport 

Diana Nauntofte, Holdaktiviteterne 

Rikke Bjørn Jensen medlemsregistreringer 

Amin Salami Dehkharghani, Instruktør og vedligeholdelse 

Carsten Petersen og Jørgen Bundgaard, suppleanter 

 

Vores ansatte fysioterapeut er Christian Weinhold.  

Instruktørkorpset består af Diana Madsen, Amin Salami Dehkharghani og Aslan 

Hüsnü. 

 

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 7 bestyrelsesmøder: 

 

Vi har på bestyrelsesmøderne fulgt udviklingen i centret, og vi justerer løbende 

mangler og udskifter udstyr mv. 
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Bestyrelsen forestår den daglige drift, herunder udarbejdelse af ordensregler i 

samarbejde med driftsområdet og vores fysioterapeut og instruktørerne. 

Ordensreglerne fremgår af opslag i lokalerne samt af vores hjemmeside.  

 

Vi måtte som sagt lukke ned for indmeldelser i årets løb pga. et for stort pres på 

bestyrelsens muligheder for at varetage ind- og udmeldelser. Vi kontaktede derfor 

HR-afdelingen for at informere om den opståede problemstilling. Undertegnede og 

sekretær og næstformand havde efterfølgende et udbytterigt møde den 19. juni 2017 

med vicedirektør i HR Anne Lindholm Behnk. Dette udmøntede sig i flere 

konstruktive møder, som nu er resulteret i en aftale med HR, at den store opgave med 

ind- og udmeldelser af de ansatte fremover varetages af sekretær Pia Andersen i HR-

afdelingen. Der er udarbejdet nye blanketter til dette formål, som det ses på vores 

hjemmeside. Vi har fået en ny funktionspostkasse: motion@au.dk, hvor posten, indtil 

nu, fordeles til Pia A.: de ansatte + kortadgang, Rikke B.: de eksterne + kortadgang, 

og Ivy K.: diverse. – Vi ser meget frem til det nye samarbejde, og er meget 

taknemmelig for Universitetsledelsen opbakning. Det vil helt sikkert styrke 

motionskulturen på AU. 

 

Fitnessgruppen kommer én gang om måneden og tjekker alle maskiner jf. den 

serviceaftale, vi har indgået med dem. Alle instruktører har en servicemailadresse til 

Fitnessgruppen, således at udstyr hurtigt kan fejlmeldes. 

 

Holdaktiviteterne er fortsat, og der bakkes godt op omkring disse. Det betyder, at der 

kan opstå flaskehalse, selvom vi har udvidet antallet af hold. Alle holdaktiviteterne 

fremgår af vores hjemmeside. Man kan også planlægge at spille badminton i salen 

gennem bookingsystemet på hjemmesiden.  

 

Jeg vil sædvanen tro gentage, at der er god plads i lokalerne i de tidlige morgentimer 

og om formiddagen. 

 

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at alle nye medlemmer skal instrueres i 

hensigtsmæssig brug af udstyret, således at medlemmerne får et fornuftigt udbytte af 

træningen. Det er også målet, at alle bliver fortrolige med centrets indretning og drift, 

således at der skabes en kultur i centret, så alle får en positivt oplevelse af 

motionsaktiviteterne. Det gælder også med hensyn til ordentlig oprydning, efter at 

man har benyttet faciliteterne. – Bestyrelsen håber, at den opjusterede rengøring, 

senest i januar 2017, har hjulpet.  - Er der ellers problemer med Motionscentrets 

tekniske installationer, kan man i ordensreglerne se, hvem man skal kontakte. Vi ser 

frem til et godt samarbejde med vores nye driftschef Rasmus Fabech. 

 

mailto:motion@au.dk
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Vores hjemmeside synes at fungere hensigtsmæssig. Der udsendes nyhedsmail, man 

skal bare tilmelde sig. Det fremgår også, hvordan man kommer i kontakt med 

bestyrelsen, fysioterapeuten og instruktørerne, og der kan sendes ris og ros. En stor 

tak til Helle Nielsen, som har det store arbejde som webmaster. 

 

Kassereren vil efterfølgende fremlægge regnskabet, men det skal her nævnes, at 

formuen per 31.12.2017 var 905.624,- dk. Tak til Britta Poulsen for det store arbejde, 

det er at styre regnskabet, og også tak til Rikke Bjørn for det store arbejde med, at 

holde styr på ind- og udmeldelserne. Tak til Ivy Kirkelund for at holde styr på 

referaterne, adgangssystem og meget mere, og også en tak til Diana Nauntofte for 

arbejdet med de mange holdaktiviteter. Også tak til Amin Salami Dehkharghani for  

aktiv deltagelse. 

Jeg vil i min beretning benytte lejligheden til at takke Motionscentrets fysioterapeut, 

Christian Weinhold for hans engagement til gavn for medlemmerne. – Når der nu 

igen kommer tilgang af nye medlemmer så husk at få prøvetimer hos vores 

fysioterapeut: kontakt ham via e-post. – Med hensyn til prøvetimer hos instruktører: 

telefonnr. og e-mail er på vores hjemmeside.  

Tak til instruktørkorpset. 

  
  

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for et godt arbejdsår, og til sidst tak til 

foreningens revisor Ulla Blach. 

 

 

Thorsten Ingemann Hansen, marts 2018 


