
Referat General forsamling Navitas Fitness. D. 19.05.2022 kl. 16:00 i mødelokale 05.135 

Afbud: 

Camilla Dalsgaard, Patrick Andersen. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
a. Dirigent. David Valgt. David konstaterer 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. David Valgt. 
c. Stemmetællere. Vi er så få at det ikke er nødvendigt. 

2. Forlæggelse af beretning ved Formand David Graadal 
a. Beretning 2021, Navitas Fitness. 

• Vi starter året med at have lukket ned pga Corona. Da vi åbner, forlænger vi 
medlemskaber. Men kun på medlemmer som meldte sig ind i efteråret 2020 inden vi 
lukkede. I starten af juni kunne vi åbne igen alle hverdage med daglig rengøring.  

• I 2021 er vi begyndt at have lidt problemer med hjemmeside og login. Det startede med at 
medlemmer ikke automatisk kom på adgangslisten. Som det er nu kan medlemmer ikke se 
om de har aktivt medlemskab når de logger ind.  

• Vi prøvede at få et samarbejde op at køre med xGain. Men det lykkedes ikke da de aldrig 
mødte op for at sætte QR koder på maskinerne. xGain er en træningsapp hvor man 
scanner QR kode på maskinen og kan holde holde med sine fremskridt.  

• I 2021 købte vi t-shirts til uddeling ved åbenhus arrangementer og andet. Tror ikke rigtig vi 
har nået at dele nogle ud. 50 stk i forskellige størrelser.  

• Vi nåede aldrig rigtigt at afholde åbent hus. Eftersom vi havde lukket meget af foråret pga 
corona. 

• Fra 1 september kunne vi åben op i weekender igen. Vi har haft løbende daglig rengøring i 
den tid vi har haft åbent i 2021. 

Beretning er godkendt af generalforsamlingen 

3. Forlæggelse af revideret regnskab med godkendelse. 
i. David Graadal 

Årets resultat: 13.470 kr 

Samlede aktiver (kassebeholdning): 239.166 kr 

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

revisor 
4. Indkomne forslag. 

a. Ingen indkomne foreslag. 

 



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

i. Ansat. Camilla Dalsgaard Larsen, Valgt 
ii. Lejer ved Incuba. Ingen fremmødt 

b. Maskinmesterskolen (en ansat og en studerende) 
i. Ansat. Daniel Kolind Katborg, Valgt 
ii. Studerende. Patrick Nicolaj Gaardsdal Andersen, Valgt 

c. AU. (en ansat og en studerende) 
i. Ansat. David Graadal, Valgt 
ii. Studerende. Lars Kjeldahl, Valgt 
iii. Studerende. Simon Skytte, Valgt 

6. Eventuelt. 

Foreslag og kommentarer fra Christian som er medlem i Fitness: 

a. Rengøring. Er der behov for daglig rengøring? 
b. Er der krav til at fitness er tømt når der er rengøring? 
c. Der er beskidt under løbebånd. 
d. Vand automat? Kan vi etablere en i Fitness eller få den udenfor Fitness til at virke igen? 
e. Indberetning af defekt udstyr fungerer ikke ok på tavlen. Forslag til digital løsning på 

sheets og QR kode. 
f. Pull up i 240cm eller højere. 
g. Biceps blaster. Er bestilt (David) 
h. Kan man sætte vindue i som kan åbne? 
i. Kan vi lave bedre ventilation? (Split køl som i Materialelab) 
j. Flere overvejelser og inddrage medlemmer når der skal udskiftes udstyr. 
k. Klude, glatte klude til gulvøvelser. 
l. Romaskine larmer. Mislyd. 
m. Fitness gruppen skal komme oftere. Måske hver 2. måned. 
n. Nye spinningscykler. Interaktiv. Pedaler med click og normal. 
o. Doner overskud? 

Forslag fra Lars. Bestyrelsesmedlem 

p. RUS. 10. September Daniel. Morgengymnastik. Daniel og Lars aftaler nærmere. 

Alle kommentarer og forslag vil blive taget op på efterfølgende bestyrelsesmøder. 

 

7. Konkurrence.  

Simon vandt 


