
Referat fra ordinær generalforsamling i Navitas Fitness, onsdag den 21/3 2018 klokken 15.00. 

Tilstede er 7 personer. 

Agenda: 

1. Valg af dirigent: Morten Aaby 
2. Formandens beretning: 

- Ny hjemmeside med betalingsmodul 
- Udstyr er udskiftet og det eksisterende løbende serviceret 
- Ny aftale med rengøring om kvartalsvis rengøring af udstyr 
- Samarbejdet i bestyrelsen er rigtig godt 

Formandens beretning godkendes af fremmødte. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
- 330 betalende medlemmer, en dobbeltbetaling af udstyr i 2017 – derfor det mindre 

underskud – en egenkapital på ca. kr. 130.000  

Regnskabet godkendes af fremmødte. 

a. Fastlæggelse af kontingent: 
– bestyrelsen foreslår en fastholdelse af kontingent på kr. 300 pr. halve år  
Godkendes af fremmødte. 

b. Valg af revisor: 
– bestyrelsen foreslår at arbejde videre med Realvision  
Godkendes af fremmødte. 

4. Forslag til ændringer i vedtægter 
§7.8 Næstformand ændres til §7.8 Kasserer 
§7.8.1 Næstformanden har til opgave at hjælpe formanden i daglige opgaver ændres til 
§7.8.1 Kassereren er ansvarlig for økonomien og at for at sikre ind- og udbetalinger sker i 
overensstemmelse med bestyrelsens, myndighedernes og revisorens krav.  

Forslag til ændringer i vedtægter godkendes af fremmødte.  

5. Vedtagelse af arbejdsprogram for Navitas Fitness  
- Formanden fortalte om arbejdsprogrammet; at der løbende udøves service på udstyret, 

og at der indkøbes nyt efter behov. 
- Det bemærkes af en af de fremmødte, at Crosstræneren trænger til en service, 

indstillingen af maskinen må gerne reguleres, således at skridtafstanden mellem de to 
”fodpedaler” bliver længere. 

Arbejdsprogrammet godkendes af fremmødte. 

6. Indkomne forslag 
- Morten har modtaget et forslag, om der er mulighed for at lave reminder på 

betalingssiden i forbindelse med fornyelse af medlemskabet. 
- En af de fremmødte foreslår bænke på toiletter i forbindelse med omklædning 
- Opbevaring til tasker – mulighed for nøgleskabe i omklædningsrummene 
  

De indkomne forslag godkendes af fremmødte. 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a. INCUBA a/s (en ansat og en lejer) 
i. Camilla Dalsgaard Larsen (ansat) 
ii. Morten Aaby (lejer) 

 
b. Maskinmesterskolen (en ansat og en studerende) 
i. Anna Kathrine Jørgensen (ansat) 
ii. Christoffer (studerende) 

 
c. Institut Aarhus Universitet (en ansat og en studerende) 
iii. David Graadal (ansat) 
iv. Christian Fredborg(studerende) 

Valget af bestyrelsesmedlemmer godkendes af fremmødte 

8. Eventuelt og herunder lodtrækning 
- Morten Aaby vandt lodtrækningen om et Garmin Fenix 3 
- Husk at bestille kaffe og kage til næste generalforsamling. 

Lodtrækningen og punktet om kaffe og kage godkendes af fremmødte. 

 

 

 

 


