Beretning Opstrammerens Generalforsamling 2020

Lars Friis/27.8.2020

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent
Uændret kontingent foreslås – se oversigt/planche
6. Fremlæggelse af næste års budget
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
Janni Skovshoved - villig til genvalg
Bent Glerup - villig til genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelse
Linda Lykkegaard - villig til genvalg
10. Valg af revisor
Bent Høck - villig til genvalg
11. Eventuelt
………………………………………………………………………….
Det er mig en stor glæde og ære, at tage hul på denne, min første beretning, som formand for vor
fantastiske forening.
Men lad mig da straks indrømme, covid-19 og al uvished der fulgte med, det kunne jeg altså godt havde
undværet her i min første formandsperiode.
Vi har nu august 2020 og vi skulle være ”mødtes” i marts. Generalforsamlingen vedrører 2019, men jeg vil
naturligt sidst i min beretning opdatere på ”her og nu situationen” i Opstrammeren
Jeg indleder min beretning ved at se på vor forenings vedtægtsbestemte formål:
Ifølge vore vedtægter er det foreningens formål at tilbyde medlemmerne fysisk aktivitet, og gennem socialt
samvær at medvirke til at forbedre medlemmernes velbefindende.
Med dette dejlige formål som pejlemærke, ……
Arbejder bestyrelsen med Opstrammerens strategi og fastlægger de overordnede spilleregler, og søger
samtidig at skabe de optimale rammer og arbejdsvilkår, således at Centerleder, frivillige og bestyrelse i
fællesskab med vore medlemmer kan realisere foreningens formål.
………………….

Og lad mig så kort præsentere den siddende bestyrelse som valgt i 2019………
Linda Lykkegaard, Suppleant
Referater
Hjemmesiden
Bestyrelsesmedlem siden 2019
På valg – Modtager valg som suppleant
Josefine Maier, Suppleant
Kurser og uddannelser
Sparring i forhold til instruktører
Bestyrelsesmedlem siden 2019 –
Finn Toft, Bestyrelsesmedlem
Vedligeholdelse af lokaler og maskinpark
Fitness og Cross Power Fit instruktør
Bestyrelsesmedlem siden 2007
Bent Glerup, Bestyrelsesmedlem
Vedligeholdelse af lokaler og af maskinpark
Kontrakter og indhentning af tilbud
Økonomi, budget og opfølgning
Bestyrelsesmedlem siden 2013
På valg – modtager genvalg
Janni Skovshoved, Bestyrelsesmedlem
Kurser og uddannelse
Ballroom, Zumba og Thai-Bo instruktør
Bestyrelsesmedlem siden 2014
På valg – modtager genvalg
Søren Mikkelsen, Næstformand
Hjemmeside
Økonomi, budget og opfølgning - ”vor talmand”
Kontrakter og tilbud - Bestyrelsesmedlem siden 2014
Lars Friis, Formand
Sparring med Centerleder / ledelse og daglig drift
Økonomi, budget og opfølgning, - og dagsordner
Relationspleje samarbejdspartnere/leverandører
Organisation, struktur og værdier - Bestyr. siden 2019

Uundværlige personer som jeg naturligt må præsentere samtidig…..
Vor butikschef…………………….
Randi Christiansen, Centerleder
Ansvar for den daglig drift
Samarbejde med bestyrelsen
Kommunikation og Information
Ledelse, Personale- og Medlemspleje
Trends og Udvikling
Kvalitetssikring
”Foreningsånden”
Ansat 1. januar 2013
Bjarne Pedersen, Pedel
Alt-mulig- mand siden 2013
Bent Høck, revisor
Lønregnskab
Kvartalsopfølgning
Årsopgørelse og Budget
Revisor siden 2003
På valg - modtager genvalg
Og så over til lidt løbende forretning……
Medlemsstatus.
FEB 2020 var vi 1.890 medlemmer, - i det store og hele ”lukket” for medlemstilgang. Bristepunktet er ”på
visse” døgn-tidspunkter nået.
Stigning i forhold til 2019 ca. 50 personer – tilvækst er sket på herresiden, men dog fortsat pæn
overvægt af kvindelige medlemmer med 1.049 mod 841 herrer.
Set på aldersgrupper har vi i dag en sammensætning:
15-29 år:
359 medl. (tilvækst 29 stk.)
30-59 år:
792 medl. (fald på 16 stk)
Over 60 år: 739 medl. (tilvækst 38 stk.)
Yngste er 15 år og vort ældste medlem er lige omkring de 90 år
Bestyrelsens aktivitet:
9 bestyrelsesmøder
2 fællesmøder med instruktører
3 sociale arrangementer med instruktører/frivillige x-antal møder med samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere:
Falck Healthcare – vor leasing og serviceleverandør - Nuværende aftaler er gældende indtil 30.9.2022.
Vor udlejer – der har leveret ”skraldespand” og lovet udvendig ”afvaskning” af ejendommen i 2020.
Projekt ”Jomfrustiens fornyelse” følges nøje.

Instruktørmøder:
Med sædvanligvis rigtig flot opbakning afholder Randi og bestyrelsen der et par årlige fællesmøder med
vore frivillige instruktører. I 2019 var vi …………………….
Forårsmøde med brunch i Restaurant Golfklubben.
Præsentation af ny bestyrelse, tanker og målsætninger.
Dialog og samvær i de enkelte ”grupper” og på tværs.
Efterårsmøde med fælles spisning i Opstrammeren.
Gruppesnak og planlægning, samt flot og stærkt gennemført foredrag ved vort medlem Kerstin Bork om
hendes gennemførte levertransplantation.
Det er altid en fornøjelse at være sammen med positive mennesker ved disse arrangementer.

Nye instruktører:
Og nu vi er ved instruktørerne, så kom der glædeligvis et par nye til …………
I 2019 var det Velkommen til ……….
• Ulla Buch – yoga instruktør
• Søren Pedersen – bike instruktør
2020 har yderligere bragt os et par nye,
• Michael Engberg – spinning
• Anna Marie Friis Knudsen - Senior Toning (god gymnastik)………………..
Super at det hele tiden lykkes Randi at tiltrække og uddanne nye instruktører.

Nye hold:
•
•
•

”Stiv som et bræt yoga” –
Jannie har skiftet fra Sumba til Thai Bo
Forsøgt med ”Tina´s Gå-hold” mandag

flot søgning

Godt med udvikling og nyt og OK noget ikke lykkes, - så er det forsøgt

Events på Bygnaf:
•
•
•

Maraton mix – 3 timers mix spinning og sal – 50 deltog
Yoga event – 2,5 time med yoga og pilates – 30 deltog
Maraton bike - 6 timers ”gang i cyklen” - 55 deltog

Altid god opbakning til vore events
Vesterskovsløb:
Kristi Himmelfartsdag d. 10. maj
20 deltagere
Alle kan deltage.
5, 10, 21 km og gåruter

Ladywalk:
28. Maj
50 deltagende kvinder
Næststørste hold

Stafet for livet:
• 150 deltagere fra Opstrammeren
• Over 900 km tilbagelagt
• Indsamlet 24.335 kr. til Kræftens Bekæmpelse
• Hygge, kaffe, kage og herlig massage ved Finn og Anne Mette.
• Små Opstrammer-rygsække til alle deltagere.
• Med igen i 2021 – bak op, god oplevelse og et flot formål.
Som så meget andet jo Corona-aflyst her i 2020

Fysioterapeut studerende:
Dejligt samarbejde til glæde for begge parter – via vor instruktør Anne Kirstine (AK)
Testdage med FMS test (functionel movement screen)
5 medlemmer igennem udvidet tilbud
5 forløb med undersøgelser, behandling og øvelser

Udlejning af bike-salen:
Vi gør det af princip sjældent, men gode undtagelser…
• Skoleklasser/elever der introduceres til spinning
• Team Lykkefonden – et godt formål og projekt - 2 af de lokale tovholdere for projekt er vore
•
medl. : Bjarne Gehrt og Lars Bo Rasmussen

Hjemmesiden
www.opstrammeren.dk
Ny ansvarlig er Linda Lykkegaard - håber at alle har set ”det nye liv” der er kommet over siden. flot
Ny leverandør af server hosting
Flemming Just leverer gode fortællinger – herligt

Booking og ventelister:
•
•
•
•
•
•

Udfordret i ”højsæson”
Ventelister
5-timers reglen
Den optimale model !! - kom med input hvis du tanker om et bedre system/model
Corona-effekt - alle skal booke på hold nu, men husk at melde fra hvis du bliver forhindret
Hjælp når du er udfordret -- Randi er klar til at hjælpe ved skærmen eller på mobilen

Inventar og investering:
•
•

30 stk. nye skabe til omklædningsrum opsat - købt og betalt
”Rum” til alle, - også når der er tryk på !
I begge omklædningsområder

Opstrammerens økonomi:
Årets resultat:
234.000 kr.
(82.500 i 2018)
Egenkapital:
5.150.000 kr.
(4,9 mio. i 2018)
Vi har en ganske omfattende likviditetsreserve og er således fantastisk godt rustet til fremtiden.
Betydelig egenkapital og likviditet giver os favorable muligheder.
Bent Høck gennemgår regnskab nøje under punkt 5.

Coronavirus (COVID-19) :
Det tænkte og gjorde vi omkring den 10. marts …..
•
•
•
•
•
•

Udvikling følges tæt – vi lukker for hold den 11. marts
De gode råd – vor adfærd
DGI-vejledninger og anbefalinger
Branche udvikling
Vor beredskabsplan – vi lukker straks når det kommer for tæt på, eller DGI/off. Anbefaler
Vor generalforsamling den 12. marts ?

2020 og sådan gik det så….
•
•
•
•
•
•
•
•

Coronaen
- fru Fredriksens tale til nationen den 11. marts
Nedlukningen den 12. marts - ”lukkeskiltet” sat op kl 6.00 morgen
Medlemsinfo - FB, hjemmesiden , bedst muligt – system kan ikke sms eller mail
Lukkeperioden – alternativ undervisning m.v.
- virtuel via FB og udendørs – super
Genstarten – stille og rolig i gang. - start inde 8.6 - omklædning/bad
Forholdsreglerne og ”de gode anbefalinger” - alle skal være trygge
Pas på hinanden
- og bliv hjemme hvis du er sløj eller snottet
Vor beredskabsplan - det gør vi hvis medlem i centret er smittet.

….. og status her og nu
•
•
•
•
•

Super trofaste medlemmer – flot og tak
- det er foreningsånd der vil noget
Ca. små 10% Corona-fald. - vi mangler pt. ca 150 medlemmer i forhold til 2019
Økonomien for halvåret
- Bundlinie små 200 t – super 1 kvt - 1. og 2 kvt. forskel
Forventning til året som helhed - Hvis alt går vel og ingen nye ulykker kan vi tro på tæt på et 0
”Mød op” når du er ”klar”
- Vi har gjort og gør hvad der er os muligt, - men føl efter.

Vi tror på fremtiden
•
•
•
•
•
•

Vore nuværende lokaliteter
gode lokaler, men….
Ønsker og behov – instruktører/medl. - møder med instrukt./mere plads/opbevar./slæber/
Vor placering på Bygnaf
- vi vil vist alle gerne blive på den centrale adresse
Hvor mange skal vi være ??
- vi skal ikke vokse medlemsmæssigt
Fremtidssikring af Opstrammeren
- sikre attraktivt sted for medlemmer og frivillige
Projektet er på tegnebrættet…. - ja, vi har i over 1 år tegnet og forhandlet med vor udlejer

3 stk. skitser - Bent vil gennemgå lidt yderligere med jer under eventuelt.
240 nye m2 – ny tilbygning……
•
•
•
•
•
•
•

240 m2 tilbygning over 3 etager
Klar til 1. august 2021
Uændret ”fast” husleje.
Ingen kontingentpåvirkning
Ny lejekontrakt/langsigtet sikring af lejemålet.
Vi investerer betydeligt i lejemålet – vi har pengene og skal bruge ca 3 mio. kr.
Forbedringer og udvidelse, men ikke flere medlemmer!!

Medlemmernes opbakning…..
Vi investerer mange penge, og vi ”gifter” os lidt med adressen Bygnaf 2.
(Har i dette efterår i øvrigt Kobberbryllup på adressen)
Bestyrelsen ønsker medlemmernes opbakning til projektet, derfor
• Ekstraordinær Generalforsamling den 17. september 2020
• Et punkt på dagsorden

Bestyrelsen håber på jeres opbakning til denne fremtidssikring af Opstrammeren

---------------------------

Formandens tak til ….:
Jeg nærmer mig afslutningen og skylder en kæmpe tak til……..
Vore 40 rare og engagerede instruktører – fantastisk arbejde, faglighed, frivillighed, glæde og begejstring
Alle vorte vildt loyale medlemmer - tak for opbakningen
Revisor, Bent Høck - det gode samarbejde med Randi og bestyrelse, - og ny formand det gik jo også !
Pedel Bjarne Pedersen – altid tilgængelig og ansvarsfuld, stor hjælp for Randi i det daglige.
Journalist, Flemming Just – du mestrer at sætte ord på oplevelser og følelser, i vor forening og vore medl.
Vore faste sponsorer, Michaels Auto, SB Tømrer og MS Maler, og også Hotel Norden, CK Kosmetic og Bygma

Bestyrelsen – for et godt og ikke mindst hyggeligt og behageligt samarbejde, tak for timerne ……
…………………..og som ”rosinen i pølseenden”
Tak til dig Randi, vor butikschef og centerleder, altid tilgængelig og engageret.
Du er den bedst mulige garant for, at vi alle i Opstrammeren, får forbedret vort velbefindende.
Tak fordi, du – med smil og imødekommenhed – har overlevet alle mine uvidende spørgsmål og tanker her
den første tid Randi. Jeg skal love dig, at det stilner af, men holder op, - det går det nok ikke med Lars Friis.
Tak for den måde du aktivt og initiativrigt tog fat på de mange udfordringerne som Covid-19 bragte med sig
Jeg og den øvrige bestyrelse sætter, på alle måder, stor pris på samarbejdet og samværet med dig Randi.
Så vi søger at passe på dig, for vi er godt klar over, at vi har fat på en ”lille guldklump”.

Ku´ forsamlingen hjælpe med at gi´ Randi et velfortjent og fast KLAP, ……………
Tusind Tak og dermed slut for min beretning.

