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1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
a. Dirigent. Camilla valgt. Camilla konstatere at indkaldelsen er sket rettidig og at 

generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Ingen bemærkninger til fremsendte 
dagsorden. 

i. Påser, at formalia er overholdt: • konstatere, at indkaldelse er sket rettidig og 
korrekt. • konstatere, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. • spørge om 
forsamlingen har nogle bemærkninger til den fremsendte dagsorden. 

b. Referent. Lars Kjeldahl valgt. 
c. Stemmetællere. Vi er så få at det ikke er nødvendigt. 

2. Forlæggelse af beretning ved Formand David Graadal 
a. Beretning 2020, Navitas Fitness. 

2020 starter fint, yoga 1 gang ugentlig med op til 20 deltagere. Februar havde vi første 
gang åbent hus hvilket var en succes. Arbejder videre med åben hus arrangementer. 
Lukket ned pga corona fra d. 11. marts. Da vi åbner igen i maj-juni forlænger vi alle 
medlemmer (ca 200) i 6 måneder. Over sommeren er bestyrelsesarbejdet sat lidt i 
tomgang og vi afholder først generalforsamling i september. Yoga er på pause over hele 
corona perioden i 2020. Over hele corona perioden er der ekstra rengøring på og lukket i 
weekender da vi ikke kan få rengøringspersonale ind i weekenden. 
 

Beretning godkendes af generalforsamlingen 

3. Forlæggelse af revideret regnskab med godkendelse. 
i. Camilla Dalsgaard 

Årets resultat:-1484 dkk 

Samlede aktiver (kassebeholdning): 211.346 dkk 

b. Fastlæggelse af kontingent. Kontingent bliver ikke ændret. 
c. Valg af revisor. Camilla forslår REALVISION som revisor. Godkendes af 

Generalforsamlingen. 
4. Indkomne forslag. 

a. Der bliver forslået at vi laver en arbejdsdag i fitness. Vi kan flytte rundt på nogle af 
maskinerne for at optimere pladsen og muligvis få plads til nyt squadrack. + finde ud 
af om alle maskiner bliver brugt eller om der skal sorteres ud. Lars koordinere med 
Daniel og laver en arbejdsplan og invitere til arbejdsdag. Vi kan evt købe lidt 
kage/frugt/drikkevare til dem som kommer og hjælper.  

b. Der bliver spurgt ind til hvor længe vi skal have rengøring alle hverdage. Vi går ind i 
en efterårssæson hvor der er forskellige virus og Navitas Fitness skal ikke være en 
smittekilde. Derfor holder vi på daglig rengøring vinteren over. Vi tager emnet med 
videre på vores efterfølgende bestyrelsesmøder. 

c. Nyt udstyr. Landmine. David indkøber ved Fitness Gruppen. 
 



d. Vedtægtsændringer. Institut for Ingeniørvidenskab eller Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet ændres til Aarhus Universitet Institut for mekanik og produktion eller 
Institut for byggeri og bygningsdesign. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
a. Incuba a/s (en ansat og en lejer) 

i. Camilla Dalsgaard Larsen (Ansat) Valgt 
ii. Lejer ved Incuba. Ingen stiller op 

b. Maskinmesterskolen (en ansat og en studerende) 
i. Ledig. Ingen mødt op. Ingen stiller op 
ii. Studerende .Valgt Patrick Nicolaj Gaardsdal Andersen, maskinmester,  

c. AU. (en ansat og en studerende) 
i. David Graadal (ansat) Valgt 
ii. Lars Kjeldahl som studerende. Valgt 
iii. Simon Skytte Eggert som studerende. Valgt 

6. Eventuelt. 
7. Konkurrence. Camilla Dalsgaard vinder uret. 


