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Foreningen Motionscentret Aarhus Universitet 

 

Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag den 23. november 2021 kl 16.00 

 

Formandens beretning. 

v. Thorsten Ingemann Hansen 

 

Jeg vil gerne byde velkommen til Foreningen Motionscentret Aarhus Universitets 

ekstraordinære generalforsamling. 

 

Foreningens enogtyvende aktive år er nu ved at rinde ud, og vi kan tænke tilbage på, 

at vi har været i disse lokaler her på Katrinebjergvej 89B i nu godt 13 år.   

 

Vi havde i starten af marts 2020 indkaldt til ordinær generalforsamling i slutningen af 

måneden, men denne måtte aflyses i relation til, at samfundet per 11. marts 2020 

lukkede ned i relation til covid-19 pandemien. De efterfølgende 18 måneder var 

præget at nedlukninger i samfundet, hvorunder idrætsforeninger, fitnesscentre, teatre 

og mange andre sociale aktiviteter samt arbejdspladser var ramt af nedlukninger. 

Bestyrelsen fortsatte sine funktioner og opgaver i relation til foreningens aktiviteter i 

lyset af de betydelige restriktioner, som blev udmeldt fra Universitetsledelsen. De 

sidste par måneder er det så lykkedes, at kunne åbne vores motionscenter og 

genoptage diverse motionsholdsaktiviteter.  

Derfor har bestyrelsen fundet det opportunt, at indkalde til en ekstraordinær 

generalforsamling, så foreningen nu kan forsætte med en ”valgt” bestyrelse. 

 

Der er i den forløbne periode yderligere sket det, at AU Motion i maj 2021 fik besked 

fra Universitetsledelsen om, at vi skulle fraflytte vores lokaler på Katrinebjerg, idet 

de skal indrettes til ingeniørernes forsknings- og uddannelsesaktiviteter, som led i den 

fysiske udvikling af campus. Siden har bestyrelsen, især Helle Nielsen, i AU Motion i 

samarbejde med universitetets ledelse arbejdet på at finde en ny placering til AU 

Motion. 

 

Det er lykkedes at etablere en aftale med Dansk Firmaidræt, som ejer lokalerne på 

Paludan-Müllers Vej, hvor en række andre firmaklubber har til huse. Med den nye 

aftale, indgået mellem Universitetet og Dansk Firmaidræt, får AU Motion sin egen 

sal og sine egne lokaler til hhv. holdtræning og motionscenter. Derudover får 

medlemmerne som noget nyt mulighed for at booke baner i en større sal til fx 

forskellige holdsportsaktiviteter. På længere sigt forventes det, at medlemmerne også 

kan deltage i flere andre aktiviteter i dette idrætskompleks. 

 



 2 

Fra 1. januar 2022 skifter AU Motion adresse til Paludan-Müllers Vej 110 i Aarhus 

Nord. Her kan de mere end 1.200 medlemmer af AU Motion fortsætte alle nuværende 

motionsaktiviteter og får desuden mulighed for at kaste sig ud i nye sportsgrene som 

volleyball og floorball, ligesom omgivelserne indbyder til friluftsliv. Flytningen 

forventes at foregå i løbet af januar måned 2022. 

 

Bestyrelsen har siden 2019 bestået af: 

Undertegnede som formand 

Sekretær og næstformand Annette Hein Bengtson  

Kasserer Louise Liisberg 

Helle Nielsen, webredaktør og Centersupport 

Diana Nauntofte, Holdaktiviteterne 

Eva Nykjær, medlem registreringer og adgangskort 

Amin Salami Dehkharghani, Instruktør, vedligeholdelse og medlemskontrol 

Carsten Petersen og Annette Braad Christensen, suppleanter med opgaver i daglig 

drift samt kontakt til Drift. 

 

Vores ansatte fysioterapeut er Christian Weinhold, og holdtræner er fysioterapeut 

Gitte Thomasen. 

Instruktørkorpset består af Diana Madsen, Amin Salami Dehkharghani og Peder 

Bøcher. Vores spinning instruktør Jens Madsen. 

Bestyrelsen har i de forløbne år holdt bestyrelsesmøder hver måned i semestrene. 

 

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

mangler, udskifter og nyanskaffer udstyr mv. 

 

Ordensreglerne fremgår af opslag i lokalerne samt af vores hjemmeside.  

 

Vi er fortsat tilfredse med den indgåede aftale med Universitetsledelsen, således at 

den store opgave med ind- og udmeldelser af de ansatte ved AU varetages af sekretær 

Pia Andersen i stabsafdelingen. Der er udarbejdet blanketter til dette formål, som det 

ses på vores hjemmeside. Vi har funktionspostkassen: motion@au.dk, hvor 

spørgsmål mv kan sendes.– Vi er meget taknemmelige for Universitetsledelsen 

opbakning. Det vil helt sikkert være med til at 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. 

 

mailto:motion@au.dk
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Holdaktiviteterne er fortsat meget populære, og der bakkes godt op omkring disse. I 

relation til nedlukningen har vores holdtræner Gitte Thomasen etableret træning via 

internettet/Facebook, og bestyrelsen har bakket op om disse aktiviteter også af 

hensyn til, at de populære holdaktiviteter kan reetableres i fuld omfang nu når krisen 

er overstået.  

 

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 positiv oplevelse af 

motionsaktiviteterne. – Er der ellers problemer med Motionscentrets tekniske 

installationer, kan man i ordenreglerne se, hvem man skal kontakte. Vi har et godt 

samarbejde med vores driftschef Rasmus Fabech samt serviceteknikerne. 

 

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 for 2019 og for 2020, Tak til 

Louise Liisberg for det store arbejde, det er at styre regnskabet, og også tak til Eva 

Nykjær og til Pia Andersen for det store arbejde med, at holde styr på ind- og 

udmeldelserne. Tak til Annette Hein Bengtson for at holde styr på referaterne og 

meget mere, og også en tak til Diana Nauntofte for arbejdet med de mange 

holdaktiviteter. Også tak til Amin Salami Dehkharghani for justeringer af 

indretninger. Tak til Annette Braad Christensen og Carsten Petersen for løsning af 

løbende opgaver i Centret. 

Jeg vil i min beretning benytte lejligheden til at takke Motionscentrets 

fysioterapeut, Christian Weinhold for hans engagement til gavn for 

medlemmerne. – Nye medlemmer skal huske prøvetimer, hvilket dels kan 

foregå hos vores fysioterapeut: kontakt ham via e-post, og dels hos 

instruktørerne: telefonnr. og e-mail er på vores hjemmeside. - Tak til 

instruktørkorpset for deres indsats og stor tak til Gitte Thomasen. Tak til 

yogainstruktørerne Mira og Ilse. 

 
  

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for de gode arbejdsår, trods vores nedlukkede 

situation og tak til foreningens revisor Kristian Overgaard.  

Allersidst skal der også lyde en stor tak til alle vores medlemmer, som trofast har 

bakket op om vores forening især gennem de svære 18 måneder, hvor foreningens 

aktiviteter i relation til pandemien var indskrænket i betydelig grad. Alt i alt har 

indsatserne skabt muligheder for at foreningen i den kommende tid kan gå styrket ud 

af koronakrisen i vores nye lokaler. - Thorsten Ingemann Hansen, november 2021 


