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Beretning Opstrammerens Generalforsamling 2021                                                              Lars Friis/17.6.2021    

Dagsorden:                    

1.    Valg af dirigent 
2.    Valg af stemmetællere   (udskydes evt. til aktuelt behov) 
3.    Formandens beretning 
4.    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
5.    Fastlæggelse af kontingent 
       Uændret kontingent foreslås – se oversigt/planche 
6.    Fremlæggelse af næste års budget  
7.    Indkomne forslag 
8.    Valg til bestyrelsen 
       Finn Toft  - villig til genvalg 
       Lars Friis  -  villig til genvalg 
       Søren Mikkelsen – ikke villig til genvalg 
9.    Valg af suppleanter til bestyrelse 
       Josefine Maier  -  villig til genvalg 
10. Valg af revisor 
       Bent Høck  -   ikke villig til genvalg   
11. Eventuelt 
…………………………………………………………………………. 

Det er for mig en stor ære, at tage hul på denne, min anden beretning, som formand for vor forening. 
 
Lad mig straks erkende, at vi i bestyrelsen og Opstrammeren som helhed, da så sandelig har været 
udfordret de sidste 15 måneder.  
 
Det er rart nu at føle, at vi er kommet ”over på den anden side” og nu igen skal glædes og ”bygge på” i 
dobbelt forstand nede i Opstrammeren på Bygnaf. 
 
I 2020 have vi 2 generalforsamlinger i august/september. I år er det planen at vi blot afholder denne her i 
aften. Den er i forhold til normalen lidt Corona-forsinket, men for bestyrelsen har det været vigtigt at nåede 
det inden sommerferien presser sig på. 
 
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. 
 

 

For at leve op til denne målsætning……… 

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. 
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…………………. lad mig så kort præsentere den siddende bestyrelse som valgt i 2020……… 

Linda Lykkegaard, Suppleant                                                             

Referater 
Hjemmesiden 
Bestyrelsesmedlem siden 2019  
 
Josefine Maier, Suppleant 

Kurser og uddannelser 
Sparring i forhold til instruktører 
Bestyrelsesmedlem siden 2019  
På valg – modtager genvalg som suppleant 
 
Finn Toft, Bestyrelsesmedlem                                                       

Vedligeholdelse af lokaler og maskinpark 
Fitness og Cross Power Fit instruktør 
Bestyrelsesmedlem siden 2007 
På valg – modtager genvalg 

Bent Glerup, Bestyrelsesmedlem 

Byggeansvarlig ”tilbygning 2021” 
Vedligeholdelse af lokaler og af maskinpark 
Kontrakter og indhentning af tilbud 
Økonomi, budget og opfølgning    
Bestyrelsesmedlem siden 2013 
 

Janni Skovshoved, Bestyrelsesmedlem 

Kurser og uddannelse 
Ballroom, Zumba og Thai-Bo instruktør 
Bestyrelsesmedlem siden 2014 
 

 

Søren Mikkelsen, Næstformand 

Økonomi, budget og opfølgning     
Kontrakter og tilbud  
Bestyrelsesmedlem siden 2014 
På valg – modtager ikke genvalg 
 
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 
På valg – modtager genvalg 
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Og de uundværlige…..  
 
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 ikke genvalg 

Bent har skrevet på 17 årsregnskaber i Opstrammeren. År 2020, som 
Søren M. senere vil gennemgå,  blev så det sidste som Bent skriver på. 
Helbredet vil ikke som Bent gerne vil, så Bent stopper nu, - efter en flot karriere i jobbet. 
(Vende tilbage til Bent under eventuelt) 
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Og så hurtigt videre……. 
 

Det gik lige så godt, - og så tog Corona’en os 

 
� Corona´en – fra dag til nat 

� Nedlukningen den 12. marts – genstart 10. juni                   

� Medlemsinfo – Facebook og Hjemmeside                              

� Lukkeperioden – alternativ undervisning FB og ”ude”                                                      

� Genstarten – stille og rolig i gang med restriktioner.          

� Forholdsreglerne og ”de gode anbefalinger”                        

� Vi passer på hinanden, - og er gode til det                            

� Vor håndtering af ”smittetilfælde 

 

 

Og så den 2. nedlukning…………….. 
 

� Den 2. nedlukning 16. december 2020 til 6. maj 2021 

� Av, av, av – det blev en hård tid 

� Bedst mulig aktivitet over hele linjen 

� Og så endelig 6. maj 2021 

� Hverdag i centret, - næsten normal 

� Corona-pas – fuld kontrol/stikprøvekontrol 

� ”Mød op” når du er ”klar” 

                                                                                                                                                        

 

Håbede at vi kunne komme pænt ind i 2021 

Ja, det gjorde ondt 

Instruktører var fantastiske, FB, gå-ture osv  

Kom med hvad de vil, bare vi må åbne 

Afstands- og m2-krav, holdbegræns. sprit  

Super tak til 12 medl. og instr. – paskontrol 

Hvad du gør, er det rigtige for dig 

 

Fra ”alt optaget” til ”Lukket” 

Talen til nationen og ”lukkeskiltet” 

Bedst mulig, åben og ærlig info.  

Alle de gode frivillige, og ideerne, telt                                               
kæmpe tak til Anne Mette, AK m. fl.                                

Rolig sommer og mange blev hjemme 

Restriktioner, sprit, streger, mærkater  

Fantastiske medlemmer  

Åben info m.m.   -   få tilfælde 
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Coronavirus (COVID-19) 
Bestyrelsens beslutninger og valg 

 
� DGI/DIF – hvad gør foreninger ! 

� Myndighederne - vejledninger/anbefalinger 

� Vi valgte ”centret kører”, - trods lukket dør 

� Vi følte det var det bedste, men også det rigtigste 

� Randi på job, service for medlemmer og instruktører + 

� Virtuel undervisning (Facebook), udendørs med telt m. 

� Og udgifterne var der, i det store og hele, stadig  

� Derfor fortsat kontingentbetaling  

 

 

 

men det kostede………… 
� Det kostede, - men super trofaste medlemmer … 

� Flot, flot og tak – vi er en fantastisk forening 

� Men vi gik fra 1800 til 1200 medlemmer 

� Døren er åben igen og ALLE er velkommen 

� Økonomisk holder vi lige ”skindet på næsen” i 2020 

� Men 2021 gør ondt og budget siger minus 500.000 kr. 

� Lille redning på falderebet - ”Corona-hjælpepakken” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lyttede og rådførte os  

Vi ville følge dem 100% 

Vigtigt for os, - ikke bare lukke !! 

Enighed 

Et sted at få svar, ideer, tiltag 

Det boblede op, - tak til alle 

Vi sparer lidt rengøring og var. udgifter 

De store udgifter, husleje, leasing, løn er 
der fortsat 

Lidt over 1200 holdt ved hele vejen, tak 
Så vildt,  den flotte opbakning undervejs 
Det var prisen for ”nedsat udvalg” til 
normalpris 
Nye og gamle medlemmer velkommen 
retur, - vi tror det sker stille og roligt.  

Tæt på et 0-resultat 

Alle udgifter (næsten) er der igen. 

DGI/DIF hjælper os med 137.000  kr. 
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Medlems-status juni 2021 

 

 

 
Bestyrelsens aktivitet: 

 
 

 

Tilgang i maj og juni for første gang i 15 
mdr., 

 men forud jo en periode hvor vi gik fra 
fuldt hus og 1800 medlemmer til ca. 
1200 da vi ramte bunden 

Tilbagegangen er jævnt fordelt over 
alder og køn. 

Sommer er ”lavsæson”, men så kommer 
det. 

Vore ca 50 frivillige er ikke med i tallet 

Bestyrelsesmøder, vi fik også lært at holde 
virtuelle møder 

100 medlemmer deltog i ekstraordinær 
generalforsamling 17.9 – grønt lys til byggeri  
Ordinær blev afholdt den 27.8. 
.. se planche 

Kløften aflyst, men vi hyggede i gården med 
mad, øl og musik. Julefrokost også Corona-ramt 

.. se planche 

Godt vi var samlet denne ene gang 
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Vi er så småt ved at klargøre arbejdet hen 
imod fornyelse og leverandørvalg  

Bent Glerup trækker et stort læs omkring  
det bygningsmæssige, vi er i gode hænder 

Behov for at vor nye lejeaftale og vore 
rettigheder er 100% på plads. 

Michael blev færdiguddannet lige inden 
nedlukningen, og startede således med 
udendørshold i teltet. 

Kjeld uddannelse har været noget corona-
ramt, så Kjeld mangler lige den sidste lektion. 

Det kører bare for Anne Marie 

 

 

Opfindsomheden var stor, hvem havde 
troet at vi i Opstrammeren skulle få 

Ude Bike, Gå-hold, Ude Zumba osv  
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ONLINE - undervisning 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Flittigt besøgt, brugt og efterspurgt af 
vore medlemmer. 

 

Vore instruktører blev efterspurgt og 
havde ”gæste-undervisning” for 
corona-trætte mennesker/elever hos…..  

100 vis af undervisningsvideoer ligger 
klar til afbenyttelse på vor FB-side. 

 

Masser af muligheder for at gense vore 
dygtige instruktører 

TAK, tak piger .. 

 

Ganske få at vore normale event og 
aktiviteter blev gennemført, men vi 
nåede ……….. 

 

..og alt det andet det blev aflyst 
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Via vor gode instruktør AK,  har vi et 
godt….. 

Vi er glade for samarbejdet, udbytte for 
vore medlemmer og samtidig bedrager 
vi til uddannelsen af de kommende 
fysioterapeuter 

Win - Win 

  

 

Det ikke absolut nødvendige er lige sat 
lidt på pause, - vi skal lige sikre god 
gænge først.  

 

Bent Høcks sidste regnskab, - vi holder 
lige ”skindet på næsen”. 

 

Søren gennemgår nærmere  
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Som sidste område i min beretning, 
skal vi lidt omkring vort byggeri. 

 

 

Bent, min byggeansvarlige kollega i 
bestyrelsen viste bl.a. denne skitse ved 
vor generalforsamling i august 2020 

 

 

..og på vor ekstraordinære 
generalforsamling i september vedtog 
vi vort projekt……. 
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Der var et økonomisk oplæg fra udlejer, 
- på basis af udlejers forventninger om 
projektpris på 3,5 mio. kr. 

 

Og vi vedtog en limit på .. 

Men det holdt ikke, - projektet havner i 
4,8 mio. kr. – inkl. pilotering 

Udlejer tar alle afvigelser (og der var 
mange) – Udlejers andel er steget fra 
opr. 875.000  til 1.750.000 

Vi stod med et valg i bestyrelsen, - 
skulle vi stoppe projektet ??   Skulle vi 
indkalde til endnu en ekstraordinær 
generalforsamling ? Vi valgt at komme 
videre, derfor tog vi halvdelen af 
piloteringsudgiften, - udlejer 
ville/kunne ikke ”bære” mere.  Fortsat 
en rigtig god case for os, og nu ved vi at 
bygninger står solidt de næste 20 år. 

 

Her er vi i dag  

 

 

Generalforsamlingen bedes godkende 
bestyrelsens håndtering af byggesagen. 

(Finn Wohlert sagde  !!!!  - Han fik ret, 
men det faste limit har hjulpet os  helt 
igennem, -  indtil piloteringen !)   

 



12 
 

 
 
 
 

                                   

…………….og så til slut, min altid tilstedeværende og nærværende ”livline” 

 

Randi, tusind tak til dig. 

Vor centerleder, der altid er tilgængelig og dybt engageret.  

Du ser lyst på tilværelsen og mulighederne og deler rundhåndet ud af dit rare smil, - uanset hvor ”bøvlet” 
omstændighederne ellers er. 

Tak fordi, du – fortsat med smil og imødekommenhed  – lever med mine uvidende spørgsmål og til tider nok 
også  lidt irriterende spørgsmål. Du har jo fundet ud af, at jeg ”nu og da” er ganske nysgerrig og 
insisterende.  

Tak for den måde du aktivt og initiativrigt håndterede de mange udfordringer som Covid-19 bragte med sig.   

Jeg og den øvrige bestyrelse sætter stor pris på samarbejdet og samværet med dig Randi. 

Vi fornemmer, at du trives i jobbet, - og når du trives, så trives vi alle, - medlemmer, instruktører og 
bestyrelse. Tak Randi. 

Ku´  forsamlingen hjælpe med at gi´ Randi et velfortjent og KLAP,  ……………  

 

Tusind Tak. 

 
Lars Friis/ 

Til slut har jeg en kæmpe tak 
til…….. 

 frivillighed, glæde og begejstring 
tak for opbakningen 
flot samarbejde med Randi mm 
altid klar ”med pennen” 
(lidt på pause) 
–  for et godt og ikke mindst hyggeligt 
og rart samarbejde, tak for timerne. 


