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Navitas Fitness generalforsamling 
20. marts 2019 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
Formanden byder velkommen til generalforsamlingen. 
Morten Aaby valgt som dirigent. Mathilde Devantié Nielsen valgt som referent. 
Godkendt af generalforsamlingen. 
 
2. Forelæggelse af beretning.  
Formanden beretter at der i 2018 er købt udstyr for omkring 119.536; den ene halvdel i foråret 
og den anden halvdel i efteråret. Dermed er alt udstyr opdateret. Formanden foreslår at 
bestyrelsen skal overveje om IT-delen skal opdateres, da det ikke er GDPR kompatibelt. 
Formanden beretter om ny infoskærm i centret – det har resulteret i bedre kommunikation fra 
bestyrelsen til NFs medlemmer. 
Siden Daniel blev ansat, er der kommet en del nye initiativer, blandt andet et yogaevent. 
Derudover er der planer om et crossfit event og andre udendørs events. 
Generalforsamlingen godkender formandens beretning. 

 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.  
Kassereren fremlægger regnskabet fra 2018.  
Navitas Fitness har 350 betalende medlemmer, kontingent indtægt i 2018 var 189.374.  
Det er en stigning på 7.778 kroner fra 2017, hvor kontingentindtægten var 181.596. Det vil sige 
at Navitas Fitness har fået 27 nye medlemmer i 2018. 
Som formanden berettede, er der i 2018 brugt 119.536 på udstyr og 22.597 på andre eksterne 
omkostninger. Dermed er der et overskud i regnskabet på 47.241. 
Kassereren beretter, at egenkapitalen i 2018 steg fra 130.706 til 177.947 grundet overskuddet 
på 47.241. 
Dermed er Navitas Fitness’ samlede aktiver steget fra 178.006 i 2017 til 226.247 i 2018. 
Generalforsamlingen godkender regnskabet. 

a. Fastlæggelse af kontingent  
Grundet overskud i regnskabet, anbefaler kassereren at man beholder det nuværende 
kontingent på 300 kroner hvert halve år. 
Generalforsamlingen godkender. 

b. Valg af revisor.  
Kassereren anbefaler at Navitas Fitness fortsætter samarbejdet med nuværende revisor, 
Peter Holbech Andersen fra REalVISION.  
Generalforsamlingen godkender. 

 
4. Forslag til ændringer i vedtægter:  
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§ Bestyrelsesmedlemmer arbejder vederlagsfrit, men træner gratis og modtager en årlig 
julegave inden for rammerne af Skats ved ledning herom. 
Kassereren anbefaler at ovenstående paragraf tilføjes Navitas Fitness’ vedtægter. Der er tale 
om en vingave på højst 600 kroner. 
Generalforsamlingen godkender. 

 
5. Indkomne forslag.  

Ingen bemærkninger fra forsamlingen. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Der skal vælges 6 medlemmer til bestyrelsen. Alle nuværende medlemmer modtager 
genvalg. Ingen andre stiller op. Alle er dermed genvalgt. 
 

7. Eventuelt. 
Bemærkninger fra instruktør, Daniel: 
Medlemmer beretter om, at der bliver iltfattigt i centret efter noget tid. Formanden 
forklarer, at der ikke kan gøres noget ved det. Det er en general oplevelse i bygningen. 
Ønsker fra medlemmer: 
• Lying leg curl 
• Bænkpres, der går op og ned 
• Ønske om Smith stativ 
• General mangel på udstyr med decline 
• Flere skabe  
• Tungere håndvægte  
• Kasse til box jumps  
• Ønske om nyt anlæg – evt. streaming som på INCUBA Katrinebjerg. 
Medlem beretter om medlemmer, der kommer ind i centret med øl fra fredagsbaren. 
Formanden anbefaler, at man siger det til bestyreren af fredagsbaren. 
Daniel foreslår, at der kigges på bænkene – de skal snart opdateres. 
Daniel beretter om forberedelser til gratis yoga event. Han prøver at arrangere live musik.  
Generel diskussion:  
Hvis eventet er en succes, kan man eventuelt overveje om man skal udvide tilbuddet til 
både morgen og eftermiddag.  
Det skal tydeliggøres at eventet er for hele Navitas-bygningen, ikke kun betalende 
medlemmer. 
 
Ingen andre bemærkninger. 
Dirigenten takker for fremmødet og afslutter mødet. 

 


