
 

 

Referat af generalforsamling onsdag den 29. marts 2017 i Foreningen 
Motionscenteret Aarhus Universitet. 
 

 
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Valg til bestyrelse 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
8. Evt. 
 
 
ad 1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 
Dirigent: Thorsten blev valgt som dirigent. 
Stemmetællere: Såfremt der bliver behov for det, vælges stemmetællere senere. 
 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
Ad 2 Formandens beretning 
Formanden berettede om foreningens arbejde i det forgange år. 
Beretningen kan tilgås via hjemmesiden. 
Der blev i forsamlingen spurgt til hvor mange, som bruger foreningens faciliteterne? Bestyrelsen 
vurderer at omkring 4-500 medlemmer. Foreningen har ca. 1200 medlemmer. 
 
Ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab 
Britta fremlagde regnskabet, som er godkendt af foreningens revisor Ulla Blach. 
Formuen ultimo 2016 var på kr. 850.798,53. Foreningen kommer ud af 2016 med et driftsunderskud 
på kr. 42.309,09. 
Budget for 2017 vil give et underskud på kr. 150.000, hvis vi fortsætter med nuværende aktiviteter. 
 
Ad 4 Indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslog 3 vedtægtsændringer (§§ 3, 4 og 6). 
Forslagene blev vedtaget med en enkelt tilføjelse til § 4 
 
Følgende ændringer blev godkendt: 
(Forslag 1) 

§ 3 Medlemmer 
stk. 1 Som medlemmer kan optages ansatte på Aarhus Universitet eller personer med 
Aarhus Universitet som fast arbejdssted. Medlemmerne skal have en 
ansættelsesperiode på minimum 6 måneder. 
Stk. 2 Ægtefæller/samlevere optages som medlemmer, forudsat at den ansatte er 
medlem, og man har fælles adresse. 
Stk. 3 Som medlemmer kan derudover optages medlemmer af Nestor, 
Seniorforeningen ved Aarhus Universitet. 
Stk . 4 Timelønnede kan ikke optages som medlemmer (eksterne lektorer, 
studentermedhjælpere, undervisningsassistenter m.v.) 
Stk.5. Børn af medlemmer jf. stk. 1-3 kan ikke blive medlem. Det gælder uanset alderen. 
 

(Forslag 2) 
§ 4 Kontingent, ind- og udmeldelser 
Stk. 1. Ved optagelse i foreningen skal medlemmet udfylde en indmeldelsesblanket, 
som indsendes til bestyrelsen indenfor den på blanketten fastlagte frist.  



 

 

Stk. 2. Ved fratrædelse fra arbejdsstedet ophører medlemsskabet automatisk. Dette 
medfører ligeledes at ægtefæller/samlevers medlemskab ophører ved udgangen af 
kontingentperioden. 
 
Stk. 3. Medlemmer, som ikke er i løn på Aarhus Universitet skal forud betale 
kontingent for en nærmere fastsat periode vedtaget af bestyrelsen. 
Ægtefæller/samlevere skal ved indmeldelse angive deres ægtefæller AU-ID. Ægtefæller til 
medlemmer under §3 stk. 1-3, skal anvende ægtefælles mobilnummer. 
 
Stk. 4. Udmeldelse skal foretages skriftligt til bestyrelsen. Der anvendes en 
udmeldelsesblanket, som skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. i en måned for at 
være gældende ved udgangen af samme måned.  
 
Stk. 5. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

 
(Forslag 3) 

§ 6 Bestyrelsen 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde. Formand, sekretær og 
kasserer bør så vidt muligt konstitueres blandt ansatte af hensyn til systemadgange. 

 
 
Ad 5 Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 75 pr. måned 
 
Ad 6 Valg til bestyrelse 
Følgende var på valg: 
Britta Poulsen – villig til genvalg 
Marianne Vedsø – ønsker ikke genvalg 
Diana Lauridsen – villig til genvalg 
Rikke – villig til genvalg 
Amin – opstiller til genvalg som menigt medlem 
 
Forslag til bestyrelsesmedlemmer 
Karsten Petersen – 1. suppleant 
Jørgen Bundgård – 2. suppleant 
 
Ovenstående blev medlemmer og suppleanter blev valgt. 
Marianne Vedsø udtræder at bestyrelsen.  
 
Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant 
Ulla Blach blev genvalgt som revisor. 
Som revisorsuppleant blev Birthe Bjerring Jensen valgt. 
 
Ad 8 Eventuelt 
Der blev stillet spørgsmål til foreningens ordensregler. Foreningen har problemer med, at 
medlemmerne ikke rydder op efter sig i salen. Bestyrelsen vil lave opslag i salen, hvor det henstilles til 
at medlemmerne rydder op efter sig. 
 
Foreningen har stadig det problem at børn og ikke-medlemmer inviteres ind i motionscenteret. 
Bestyrelsen vil i den kommende periode foretage medlemskontrol – også i weekenderne, hvor 
problemet tilsyneladende er størst. 
 
 
Referent: Ivy Kirkelund 


