
Referat fra årsmøde i VSG&I Fitness,  
Den 4. oktober 2021 kl. 19.00 blev der afholdt årsmøde i VSG&I 

Fitness i klublokalet i Vemmelev Hallen. 

  

Årsmødet afholdes med følgende dagsorden 

1. Velkommen 

 

2. Valg af referent (Christoffer Harstrup Madsen) 

3. Valg af dirigent (Rune Hall) 

4. Valg af stemmetæller (Annika Nielsen) 

5. Godkendelse af mødet 

Indkaldt søndag den 19. september 2021 ved opslag på Facebook grupperne 

Vemmelev ALLE INFO ER TILLADT og Vemmelev Fitness VSG&I gruppen – jf. 

vedtægterne skal det gøres med mindst 14 dages varsel, hvorfor at dirigenten 

konstaterede at årsmødet er lovligt indvarslet. 

Fremover vil foreningen bestræbe sig på også at få meldt ud i evt. aviser samt opslag 

forskellige relevante steder. 

6. Årsberetning 

Danmark lukkes ned i marts 2020 og derved også foreningsfitness.  

Fitness afdelingen holder lukket indtil genåbningen den 1. november 2020 

Der lukkes ned igen den 8. december 2020 og der er så lukket indtil den 23. september 

2021. 

Pr d.d. har centret omkring 180 medlemmer.  

Efter genåbning har der været en tilgang på 16 medlemmer 

7. Regnskab (godkendt) 

8. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesformand Jonas Blicher, kasserer Helle Kristensen og bestyrelsesmedlem 

Simon Stryhn udtrådte af bestyrelsen. 

Næstformand Rune Hall, bestyrelsesmedlem Christoffer Harstrup, Annika 

Nielsen ønskede at fortsætte i bestyrelsen.  

Jette Brostrup Jensen, Kasper Bo Larsen, Christina Veng og Kristina Pedersen stillede 

op til bestyrelsen og blev valgt ind. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig selv, og bestyrelsen ser herefter således 

ud: 

Bestyrelsesformand: Rune Hall På valg 2022 

Bestyrelsesnæstformand: Christoffer Harstrup Madsen På valg 2023 

Kasserer: Jette Brostrup JensenPå valg 2023 

Bestyrelsesmedlem: Annika Nielsen På valg 2022 



Bestyrelsesmedlem: Kasper Bo Larsen På valg 2023 

Bestyrelsesmedlem: Christina Veng På valg 2022 

Bestyrelsesmedlem: Kristina Pedersen På valg 2022 

  

10. Valg af suppleanter 

Simon Stryhn: Stillede op som suppleanter og blev valgt.  

Thomas Boysen Hansen: Stillede op som suppleanter og blev valgt.  

11. Eventuelt 

Hvordan skal vi gøre i forhold til cirkeltræning når vi træner cirkeltræning skal vi aftørre 

maskiner hver gang vi skifter maskiner eller må man aftørre alt inden og til slut? 

     Vi undersøger med DGI og underetter dem som har efterspurt, derudover laver vi en 

seddel som bliver hændt op i fitness så snart vi har været i kontakt med dem. 
 


