
Generalforsamling 2013 i SSB 10. marts 15.00 

Fremmødte: 15 

Dirigent. Henrik Strunge 

Referent: Morten Rosenvold Villadsen 

 

Generalforsamling er lovligt indkaldt 

 

1. Formandskabets beretning v. Peter Gorm 

Kommentarer:  

Fitnesstilbuddet for seniorerne kan forbedres med yderligere instruktionstilbud. Muligvis et 

introduktionskursus til nye brugere (måske en gang om måneden). Evt. kunne vi finde 

instruktører fra de studerende på idrætsstudierne. Flere brugere/trænere ønsker en 

decideret romaskine og motionscykler som ikke er spinnings-cykler – og en vægtstang så 

man kan lave bænkpres. Der har fra start været nogle tanker omkring materiellet i 

fitnessrummet fra formandskabets side, men der kan selvfølgelig ønskes og udvikles.  

- Peter Gorm foreslår at indkalde til et decideret fitnessmøde i SSB hvor flere der bruger 

rummet ( eller har holdninger til det) kan være med til at bestemme i hvilken retning vi i 

SSB skal udvikle det.   

- træneropstartsmødet i efteråret der blev afholdt i nummer 4 er der gode tilbagemeldinger 

på fra de fremmødte trænere.  

Beretning er godkendt med klapsalve. 

2. Regnskab 2012  

Regnskabet er godkendt. 

 idé at lease bil i stedet? 

 evt. dele drift af bil med Settlementet? 

3. Budget 2013 

Ingen kommentarer til budgettet 

Budgettet er godkendt 

4. Fremtidigt arbejde 

Der arbejdes videre med allerede igangsatte initiativer (butikken i Istedgade, SSB løbet 

mm). Der arbejdes fortsat med synlighed og frivillighed.  

5. Indkomne forslag 



Evt. udstyre butikken (Istedgade 79) med diverse materiel der kan gøre det mere attraktivt 

at være der for de frivillige. Og skabe mere liv. 

Alladin melder sig til at lave pc vejledning om formiddage dernede. Vi arbejder videre med 

idéerne.  

6. Valgt til idrætsfabrikkens bestyrelse 

Dan Kristensen melder sig – og vælges! 

Der i øvrigt endnu en plads ledig for interreserede. 

7. Nye medlemmer til SSB formandskab 

Vi er nu Peter, Dan og Ole og Henrik og flere medlemmer er meget velkomne! 

Alladin melder sig og vælges – Peter ønsker at snuse til arbejdet og er med på næste 

møde.  

8. Evt. 

Der takkes for deltagelsen og al arbejdet. Vi slutter af kl. 16.49 

 


