
Referat af generalforsamling i Nivå Trim, 28. marts 2019.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Godkendelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Info om Tour de Fredensborg
7. Info om træning
8. Info om Klubtøj
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor
10. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent
Henrik Haagen Larsen blev valgt.

2. Beretning
Formanden (Steffen Grøndahl) berettede for a1 ret der er ga1 et. Beretningen lægges separat op 
pa1  Niva1  Trim hjemmesiden www.nivaatrim.dk . 

3. Regnskab
Revisoren (Peter Hansen) gennemgik regnskab. Jette spurgte til hvorfor vi havde budgeteret 
med underskud. Svaret var, at vi efter et par a1 r med overskud bevidst havde budgeteret med 
underskud for ikke at spare for meget op. Ellers kan det være svært at retfærdiggøre, at vi skal
have tilskud fra kommunen. Faldende medlemstal og forsinket tilskud fra DGI forklarer at 
underskuddet blev større end forventet.

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

 Voksen kontingent: 350 kr/a1 r: Det er en forøgelse med 50 kr.
 Børne kontingent: 400 kr/a1 r: Uændret.
 Jump4fun kontingent: 800 kr/a1 r: Uændret.

Kontingentsatserne blev vedtaget af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

http://www.nivaatrim.dk/


6. Info om Tour de Fredensborg
Formanden berettede om det foresta1ende Tour de Fredensborg i Niva1 , lørdag 17. august. Der 
bliver behov for at mange af klubbens medlemmer giver en hjælpende ha1nd i et par timer til 
vejvisning eller sta1  i depot. Der var udelt støtte til arrangementet og mange som godt ville 
hjælpe. Datoen ma1  dog godt meldes officielt ud snarest. Jette spurgte om vi ikke kunne 
arrangere socialløb i en anden weekend i august. Dette var der tilslutning til og bestyrelsen 
ma1  arbejde videre med at se om det kan lade sig gøre. 

7. Info om træning
Formanden berettede om holdsport, hvor alle vores medlemmer nu er oprettet. Vi kan 
benytte kalenderen der, men vil nok primært benytte facebook og sa1  kun holdsport som 
værktøj for kassereren og trænerne. 

8. Info om Klubtøj
Kassereren (Nina Saabye Duschek) vil gerne sta1  for tøjbestilling men ikke det praktiske med 
at hente ud udlevere tøjet. Henrik meldte sig til at sta1  for tøjudlevering.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor
Steffen Grøndahl, Klaus Holstebro og Helle Juntermanns var pa1  valg. Helle genopstille men 
Steffen og Klaus ønskede ikke at fortsætte. Nye i bestyrelsen blev Mette Lund Petersen og Jan 
Jørgensen.  Peter Hansen blev genvalgt som revisor.

10.Eventuelt
Marian ønskede at klubbens arrangementer kunne ligge skiftesvis pa1  tirsdage og torsdage.  

Steffen fortalte om det nærtsta1 ende pa1skeløb og fik koordineret med lørdagstrænerne 
(Henrik og Marian). 

Jette foreslog at depotet til socialløb skulle rykkes frem sa1  vi blev mere tydelige. Søren 
svarede at det var pa1  grund at blæst at pavillonen og dermed depotet var blevet placeret i 
skjul bag biblioteket. Til Tour de Fredensborg er der en ny midlertidig bymidte, som vi sikkert
kan placere os midt i.

Referent: Steffen Grøndahl
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