
Referat af generalforsamling i Nivå Trim, 20 Marts 2018.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Godkendelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor
7. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent
Henrik Haagen Larsen blev valgt.

2. Beretning
Fin og flot og fornem beretning fra formand Steffen Grøndahl! Lægges separat op paå  Nivaå  
Trim hjemmesiden www.nivaatrim.dk . 

3. Regnskab
2017 havde et højere overskud end forventet grundet lavere udgifter til møder, foredrag og 
kurser. I 2018 forventes lidt højere kontingent og samme tilskud. Dertil kommer det nye 
Jump4fun projekt, som er et projekt for overvægtige børn i samarbejde med Fredensborg 
Kommune og DGI. Det giver et tilskud i 2018 som vil blive brugt til aflønning af de tre børne-
trænere: Søren, Amalie og Nina. Børneholdet som træner fredag er nu 29 medlemmer og 
kræver en stor træner indsats. Paå  et spørgsmaå l om prisen paå  lønudbetaling blev det oplyst at 
vi kommer til at benytte Danløn til 20 kr pr lønseddel.

Efter disse bemærkninger blev regnskab og budget godkendt. 

4. Godkendelse af kontngent
Bestyrelsen foreslog flg kontingenter for 2018:

 Voksen kontingent: 300 kr/aå r: uændret.
 Børne kontingent: 400 kr/aå r: øget med 100 kr.
 Jump4fun kontingent: 800 kr/aå r: Nyt.  Dobbelt ift børne kontingent, da disse børn har 

to træninger / uge.

Kontingentsatserne blev vedtaget af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

http://www.nivaatrim.dk/


6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor
Nina Duschek og Søren Mikkelsen var paå  valg og ønskede genvalg. De fortsætter begge.  Lars 
Bramsløw ønsker at træde ud og derfor træder Klaus Holstebro ind i stedet.  Peter Hansen 
blev genvalgt som revisor.

7. Eventuelt
Mette Breum foreslog kontingent 400 kr/aå r og frugt!
Per Hansen efterlyste visioner og træning for de voksne.  Savnede udfordringer. Hvordan kan 
vi skaffe flere medlemmer? Flere ideer kom op…  
Lars Bramsløw foreslog et aåbent mesterskab for at trække andre gode løbere til, som det 10 
km løb vi afvikler den 25/3. 
Jette Bedholm efterspurgte invitationer til aktiviteter ala kalkmineløb, etape bornholm  og 
lign. Alle opfordres til at slaå  arrangementer op og være tovholdere.
Kitt Dupont nævnte at vi er 65 medlemmer og spurgte hvordan vi faå r flere af dem til at dukke 
op. 
Jette foreslog arrangementer for børn med forældre, Nina nævnte at det er prøvet uden stor 
succes. 
Hvis man har gode ideer skal man selv stille op, det er det der fungerer.
Dirigenten var tilfreds med diskussionen og lukkede herefter generalforsamlingen.

Referent: Lars Bramsløw
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