
Generalforsamling i Gadstrup Motion  

14. april 2021 kl. 19:30  
 
Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Bestyrelsens beretning     

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse.  

 

4. Forelæggelse af budget for 2021 til godkendelse.  

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 
Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 
6. Valg af   

a. 3 bestyrelsesmedlemmer   

På valg er: 

Tommy Gadbert – modtager genvalg 

Poul Petersen– modtager ikke genvalg 

Charlotte Skou Hansen - modtager ikke genvalg 

 

b. 2 suppleanter 

Charlotte Gade Olsen – indstilles til ledig bestyrelsespost 

Villy Petersen – ønsker genvalg 

 

c. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Dorte Pilegaard og  

Lotte Mouritzen  

 

      

7. Eventuelt.   

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, alle andre for 1 år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, 
er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

Ad 1. 

Dirigent er valgt til Anders Pilegaard, som konstaterede at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt via 
lokalavisen og efterfølgende på Facebook. Fremmødet er tilstrækkeligt til at være beslutningsdygtig.  

Valgt til stemmetællere: Tommi Gadbert og Poul Pedersen. 

Referent: Jimmy Boa 
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Ad 2: 

Charlotte Skou fremlagde nedenstående årsberetning. Beretningen blev godkendt 

Årsberetning Generalforsamling 2020  
Så er det igen tid til at se tilbage på 2020 – et på mange måder underligt år, hvor det blev Corona en der 
satte dagsorden. 
 
Sidste år på året generalforsamling så vi frem til maj måned og den forestående indflytning i den nye del 
af Ramsøhallen – Det var før verden gik rigtig i ”Corona Sort” og fra den ene dag til den anden, blev helt 
forandret. 
 
Sidste år refererede jeg til det første år i en ny tidsepoke efter Merete - i år er det med tilbageblik på en 
helt ny verden med en dagsorden, der har været ny for alle – Et år i Corona ‘ens tegn og mit sidste år i 
bestyrelsen for Gadstrup Motion. 
 
I beretningen sidste år havde vi af gode grunde store forventninger til vores dengang længe ventede 
indflytning i ”De hellige Haller”. Arbejdsgrupperne var i gang med at lægge sidste hånd på ønsker og 
planer for indretningen af de nye lokaler men især en af arbejdsgrupperne arbejdede på højtryk.  
Det var ”Afhændingsgruppen”, som havde påtaget sig opgaven, at få afsat de gamle pavilloner og sikre, 
at vi kunne rydde pladsen inden for den aftale tidsramme. At få afsat vores gamle pavilloner viste sig 
ikke at være helt så let som først antaget. Efter en del spænding og tiden, der bare gik og gik, kom den 
endelige aftale i hus med ”Roskilde Skytteforening” og klargørings- og nedpilningsarbejdet tog fart. 
Ingen tvivl om at det var en proces, der satte helt specielle minder og følelser i gang hos arbejdsgruppen, 
der hovedsageligt bestod af de samme mennesker, som for 13 år siden var primusmotorer i opsætningen 
og dermed lagde grunden til det Gadstrup Motion vi kender i dag.  
 
Der blev knoklet og lagt mange arbejdstimer både i de mange indledende møder for at få aftalen i hus 
med Roskilde Kommune men ligeledes ved selve klargøringen og nedlukningen af det gamle center. De 
to pavilloner skulle rømmes totalt for dernæst at skulle skæres igennem for at kunne fragtes i sektioner 
på blokvogn til deres ny adresse. Roskilde Skytteforening kæmpede en kamp med Roskilde Kommune 
og Politiet for at få de nødvendige køretilladelser i hus. Alt imens havde de klargjort det fineste punkt 
fundament til opsætningen pavillonerne. Selve flytningen blev planlagt til d.16.maj. Alle tilladelser og 
nødvendige forberedelser kom faktisk først i hus i timerne op til det af talte tidspunkt for selve 
flytningen, hvilket var lidt vel spændende da mange ting skulle være helt på plads før en så stor opgave.  
Det var meget fascinerende at se, hvordan pavillonerne styk for styk blev læsset og kørt afsted. Altid 
meget fascinerende at se dygtige fagfolk arbejde. Noget specielt var det at se det gamle center blive 
hejst til himmels, læsset og kørt væk styk for styk.  
 
Et imponerende samarbejde både på pladsen for nedtagningen og ude på modtager adressen. Da 
pavillonerne sidst dagen var fjernet fra sin oprindelige placering så stod de tilsvarende sat op i 
forlængelse af hinanden som tidligere bare på deres nye adresse Køgevej 224 med ny udsigt til 

græssende heste og grønne marker – meget imponerende      Da først pladsen i var ryddet for bygninger, 
var der blot det sidste oprydningsarbejde tilbage og det var til at se en ende på vores del af aftalen med 
Roskilde Kommune. Stor tak endnu engang til klargøringsgruppen som tog sig af denne store og alt 

afgørende opgave             
 
Imens det gamle Gadstrup Motion blev pakket ned, blev der arbejdet på højtryk for at få det nye 
Gadstrup Motion op at stå.  
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Alle de mange forberedelser som især Tommy havde bakset med i forhold til indkøb og 
indretningstegninger skulle ved indflytningen stå sin endelige prøve. En ting er planlægning på PC og i 
tegneprogrammer andet er virkeligheden, hvor der pludselig er en kappelkasse midt på noget, der på 
tegningen lignede en bar væg, en bærende konstruktion der forløb anderledes end forventet eller en 
dør, der åbner den anden vej, sådan kom der flere overraskelser, som alle krævede nye løsninger. Selve 
indretningen og klargøring af centeret viste sig at være en væsentlig større og mere tidskrævende proces 
end først antaget. Her var det eneste positive ved Corona nedlukningen at det gav os tiden til det. 
Bestyrelsen havde som nok resten af Gadstrup Motion set frem til en stor fejring i forbindelse med den 
længeventede indflytning MEN - som alle ved, blev det ikke en mulighed. Der kom en Corona i vejen 
også for dette. 
 
Det blev en noget anden indflytning end vi havde set frem til og som sådan blev det dårlig nok markeret. 
Vi slog dørene op for træning d. 12.juni med restriktioner om afstand og afspritning præcis 3 måneder 
efter vi lukkede ned for træningen i de gamle pavilloner. Vi havde kalkuleret med en lukkeperiode i 
forbindelse med flytningen på 14 dage,  max en måned, dette kom på ingen måder til at holde stik. Pga. 
Corona nedlukningen blev det heldigvis ikke kun flytteprocessen, der var skyld i den lange 
nedlukningsperiode.  
 
Vi fik centeret godt i gang med de gældende restriktioner og med de småproblemer, der nu fulgte med 
at skulle tage noget helt nyt i brug. Vores største problem viste sig hen over sommeren at være den 
manglende mulighed for at trække kold luft ind i centeret i kombination med det fantastiske sommervejr 
og de høje temperaturer udenfor. Dette problem tager helt overordnet sit udspring i, at man rent politisk 
i Roskilde Kommune ikke acceptere brug af aircondition.  Dette betyder at temperaturen udenfor er 
bestemmende for temperaturen inde i centeret.  
 
Henning har fikset og bakset med vores indstilling af temperaturreguleringen samt luftfugtigheden hen 
over hele sensommeren og efteråret. Bestyrelsen håber nu, at det vil vise sig, at der nu vil være en bedre 
mulighed for temperatur reguleringer, når vi atter slår dørene op. 
 
Centret har aktuelt pga. Corona været lukket ned siden d. 8.december. I skrivende stund er det endnu 
ikke helts afgjort, hvornår og med hvilke restriktioner vi atter kan slå dørene op for den længe ventede 
og savnede træning i vores lækre nye lokaler.  
 
Da Corona restriktionerne blev lempet tilbage i slut februar gav det en mulighed for at genoptage 
udendørstræning for helt små hold. Dette var vores ihærdige instruktører ikke længe om at handle på 
så siden d.03.marts har der været gang i udendørstræning for Kettlebell og Crossfit. Det har vist sig at 
være en stor succes blot det at få gang i noget fælles træning igen. 
 
I bestyrelsen ved vi godt, at vi skylder en kæmpe fest eller anden markering som tak for det store arbejde 
vores arbejdsgrupper og vores ihærdige instruktører har bidraget med hen over hele flytteperioden og 
opstarten af vores nye lækre faciliteter. Det er et meget stort ønske i bestyrelsen, at det snart bliver 
muligt at lave et stort festligt arrangement, hvor vi får mulighed for at takke alle for at have ydet en 
kæmpe indsats og samtidig får mulighed for at markere indflytningen i de nye fine lokaler. 
 
Som min indledning har båret præg af, er det lidt småt med fortællinger til dette års årsberetning. Vi har 
på grund af Corona måtte aflyse både ”Gadstrup Grand Prix” og ”Gadstrup løbet” og nåede af samme 
grund faktisk kun at holde centeret åbent fra d.12.juni til d.08.december. Roskilde Festivalen blev som 
bekendt også aflyst, hvilket for os betød manglende tilskud. Meget beklageligt blev denne nedlukning 
ligeledes skyld i aflysning af den traditionelle Julefrokost for alle frivillige i Gadstrup Motion 
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Det har været en stor glæde for os i bestyrelsen at vores medlemmer har taget så godt imod de nye 
lokaler, det nye lækre træningsudstyr og de nye træningsmaskiner. Mange medlemmer har givet udtryk 
for deres begejstring og bestyrelsen er selv meget tilfredse med som centeret tager sig ud og vi mener 
nok, at vores center kan måle sig med de større træningscentre ude i landet.  
 
I løbet af nedlukningen er de sidste detaljer blevet rettet til, så der nu er sat afdæknings folie på 
glaspartierne som det hele tiden har været tanken ligesom der er komme små velmente 
”huskesætninger” op på væggen. At vi har valgt at sætte disse små poster med ”huske sætninger” er i 
håbet om at alle vil bidrage til at der holdes orden og opryddeligt så lokalerne fremstår så indbydende 
og tilgængelige som muligt. Forhåbentlig kan der snart igen åbnes for træning uden de mange 
begrænsninger men dette fortsat meget usikkert. Et er sikkert, der vil fremadrettet fortsat være behov 
for et større fokus på afspritning, rengøring, Corona hensyn og omskiftelige restriktioner.  
 
Selve bestyrelsesarbejdet har ligeledes på grund af Corona haft en anden dagsorden at skulle agere i 
samtidig med, at vi som bestyrelse nu efter indflytningen har fået andre og ligeledes færre opgaver 
specielt i forhold til driften, som nu er lagt over til Henning Riber i driften af Hallen som en helhed.  
 
Vi har stort set holdt de sædvanlige bestyrelsesmøder og her som altid gennemgået økonomien og de 
eventuelle tiltag, der har ligget til behandling. Vores store mål som de sidste år har handlet om den 
forestående indflytning, er i det store hele indfriet og det vil nu handle om at finde nye mål og visioner.  
DGI havde i efteråret kontaktet os med ønske om at komme ud og se vores nye center og mødes med 
bestyrelsen. Det blev i november fik vi besøg af Charlotte Agergaard som repræsentant fra DGI, et 
hyggeligt besøg, hvor Charlotte blev vist rundt i centeret. Udover denne præsentation fremlagde 
Charlotte ideer til en opgradering og energi booster til selve bestyrelsesarbejdet, der nu skal finde en 
måske ny identitet med nye opgaver og visioner. Aftalen blev, at vi ville få tilsendt et materiale, som vi i 
bestyrelsen kunne bruge som afsæt til en drøftelse af visioner og ideer for det kommende 
bestyrelsesarbejde. Der gik dog Corona også i dette og, jeg har først i her i slutningen af marts fået 
tilsendt det omtalte materiale. Materialet ser rigtig spændende ud og det vil ganske sikkert kunne 
igangsætte nye tanker og ideer og tilføre en ny energi til bestyrelsesarbejde nu, hvor den store vision 
om indflytningen er blevet til virkelighed. 
 
Beretninger fra de respektive grupper bliver her præsenteret som jeg har modtaget dem:  
 
Beretning for Powerwalk fra Willy.  
Når jeg sidder her og tænker tilbage på 2020 har det for alle været et underligt år – Her lærte vi Corona 
at kende og, det har også påvirket vores virke i Powerwalk. Ved første nedlukning blev alt stillet på 
standby også i Powerwalk, men ved første genåbning fandt holdet deres ben at gå på igen. Dette varede 
frem til næste nedlukning – hvor det nye forsamlingsforbud var på 5 personer. Her tænkte Lisa kreativt 
og fordelte sit hold således, at de stadig kunne være aktive. Grundet seneste nedlukning fungerer 
Powerwalk stadig med restaktionerne in mente. 
Vi ser frem til lysere tider og et samlet hold. 
Træningstiderne er fortsat mandag og onsdag med start fra hallen kl. 10.00 hvor der gås ad forskellige 
ruter lokalt. Indimellem er der også ture uden for byen hvilket aftales forlods. 
Afslutningsvis skal lyde en stor tak for opbakningen til holdet samt til instruktør Lisa Nielsen for at holde 
sammen på opgaven. 
 
Beretning fra spinning fra Walther  
2020 har været præget af Corona og alle holdene har været reduceret til max 9 deltagere. 
Ventilationen i lokalet var endelig ved at være ok og så skulle vi lukke ned. 
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Stor tak til instruktørernes tålmodighed - vi glæder os alle til at komme rigtigt i gang igen. 
 
Beretning fra crossfit/kettlebell fra Jesper  

Det går faktisk supergodt       
Både instruktører og medlemmer syns’, at det er super med udendørs træning. Bare det, at det trods 
Corona er muligt, at mødes og træne samt have en smule socialt. Så i mangel af bedre er det rigtig godt. 
Crossfit/ kettlebell kører pt 7 hold om ugen. Der er imellem 4-10 deltagere på hvert hold. 
 
Beretning fra Fitness fra Tommi  
Det har været et underligt år med mange udfordringer, flytning til nye lokaler med Corona virus i flere 
omgange. Jeg har hele tide følt at I instruktører har været der for klubben. I har hver især budt ind når 
klubben har haft brug for jeres hjælp, det takker bestyrelsen jer rigtig mange gange for. 
 
Jeg har det virkeligt godt, når vi mødes i Centeret, god karma og fede jokes lidt drilleri på den gode måde, 
men også en masse seriøst arbejde med at få nye brugere tilpasset centeret. Vi prøvede noget nyt 
Pernille fik os samlet til et DGI-event, jeg syntes, at det gik over alt forventning, det gav lige noget for 
samværet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne gøre det igen, men først skal vi jo lige kunne mødes 
uden alle mulige restriktioner. Jeg håber, at i alle er ved godt mod og, at vi snart ses. 
 
Tilbage i bestyrelsen 
Denne generalforsamling byder desværre også på et farvel til Poul, der har valgt at træde ud af 
bestyrelsen efter at have været en af de bærende kræfter i bestyrelsen siden han blev valgt ind i 2009. 
Poul har igennem disse mange år lagt et hav af timer og hjerteblod i arbejdet for Gadstrup Motion – 
svært at forestille sig et Gadstrup Motion uden Poul. 
 
I årene i pavillonerne havde meget været umuligt uden Poul, der bare altid var klar til at træde til dag 
og nat. Poul havde driften at centeret og alle de mange og forskelligartede opgaver, der fulgte med 
dette lige fra at skifte en pære til at træde til når dørlåse systemet gik ned eller alarmen gik midt om 
natten for ikke at nævne at har siddet inde med kendskabet til alle medlemmerne og deres aktuelle 
medlems status. Ikke mindst har Poul formået at være synlig og nærværende og meget hyppigt 
tilstede i centeret og på den måde altid været i en direkte kontakt med medlemmerne…. Stor, stor 
respekt og tak for alle de mange funktioner du har haft påtaget dig igennem årene Poul og personligt 
en stor, stor tak for den store støtte du har været for mig i min rolle som formand. 
 
Mål for 2021: 

• Det fortsatte arbejde på at fremme det bedste til fordel for vores mange medlemmer 

• At ……………………………. 
 
Tak: 

• Stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og for at bakke mig op i formandsposten  

• Stor, stor tak til vores ihærdige instruktører der alle er superdedikerede og gør et stort stykke frivilligt 

arbejde til glæde for vores mange medlemmer. 

• Tak til Henning Riber, der meget velvilligt har stillet op når vi har haft behov for hans assistance 

uanset tidspunktet  

• Tak til rengøringsholdet der sørger for at her altid er rent og pænt og tak til Anne for at holde liv i 

vores planter så også de trives 
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• Tak til vores webmaster Steen Munkeboe og Kresten, der indtil Mathias overtog posten har haft taget 

hånd om vores hjemmeside og Johnny Broe, der igennem de sidste år har assisteret ved behov for 

hjælp til det elektroniske nøglesystem  

• Stor varm tak til Anders Pilgaard for trods meget kort varsel at træde til som dirigent her i aften 

• Kæmpestor tak til alle vores ihærdige medlemmer som det hele drejer sig om.  Tak fordi I støtter op 

omkring brugen af vores Motionsklub og som dermed gør det hele muligt. Uden jer ingen Klub. Det 

er bestyrelsens store håb, at I alle vender tilbage her efter Corona en så vi igen får liv tilbage i vores 

nu nye og flotte motionscenter.  

• Tak for at mærke at den gode ånd fra de gamle pavilloner er flyttet med over i Hallen 

• En personlig varm og stor tak til resten af bestyrelsen for godt arbejde, det gode samarbejde og de 

mange hyggelige timer vi har haft sammen. Det har været en særlig oplevelse at få lov at være med 

til både en nedlukning af det gamle center og opstarten af det Gadstrup Motion vi står med i dag. 

Held og lykke fremover herfra mig       

 

Ad 3: 

Regnskabet blev fremlagt af Walther Østerstrøm. 

Regnskabet blev godkendt 

Regnskabet er findes i bilag 1 sammen med specifikationerne. 

Bemærkninger til regnskabet findes i bilag 2 

Ad 4: 

Budgettet er opstillet på baggrund af realiserede tal for månederne til og med marts. 

Budgettet blev godkendt 

Budgettet findes i bilag 3 

 

Ad 5: 

Ingen indkomne forslag 

 

Ad 6: 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer   

På valg er: 

Tommy Gadbert – modtager genvalg 

Poul Petersen– modtager ikke genvalg 

Charlotte Skou Hansen - modtager ikke genvalg 
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b. 2 suppleanter 

Charlotte Gade Olsen – indstilles til ledig bestyrelsespost 

Villy Petersen – ønsker genvalg 

 

c. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Dorte Pilegaard og  

Lotte Mouritzen  

Nye bestyrelsesmedlemmer: 

 

Tommi Gadbert valgte at trække sig. 

Merete Olsen valgt til bestyrelsen 

Lars Ellekjær valgt til bestyrelsen 

Charlotte Olsen valgt til bestyrelsen 

 

Suppleanter: 

Villy Petersen valgt til suppleant 

Ingen ønskede at opstille til den tomme suppleantrolle 

 

Revisorer: 

Dorte Pilegaard og  

Lotte Mouritzen  

Ingen revisorsuppleant 
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Bilag 1 
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Bilag 2 

Bemærkninger til Regnskabet 2020 

Indtægtstabet i 2020 fra 2019 udgør 185.000 kr.  
Fra Dansk Idrætsforbund har vi modtaget 159.000 kr. og fra GIF har vi modtaget en julegave på 5.000 kr. og 
til værnemidler har vi modtaget 2.000 fra Roskilde 
Idræts Union – i alt 166.000.  
Vores netto indtægtstab er herefter 19.000 kr. 
 
Lokaleudgifterne er 50.000 kr. mindre end i 2019 og i 2020 er vi rykket ind i hallen i maj – vi har modtaget 
lokaletilskud for 2. halvår, som vi skal returnere i 2021 (41.000 kr.) 
 
Der er brugt 60.000 mere i administration til indkøb af udstyr til de nye lokaler. 
 
Fitnessudstyret betales fra april og udgør 178.000 kr. i 2020 og sammenlignet med 2019 er der uden 
fitnessudstyret brugt 123.000 mindre. 
 
Vi slutter året med et lille overskud på 34.000 på trods af coronalukning fra marts til juli og i december og 
med 260.000 kr. på bankkontoen – og lånet fra Asfaltspecialisterne er ikke blevet forrentet og 
tilbagebetalingen er udsat til bedre tider. 
 TDC bredbånd aug 20 til mar 21 10.000 
Teamviewer årsabonnement 4.000 
Yousee månedsregninger 8.000 
Globus data 22.000 
Adgangskontrol tilkøb 19.000 
Telefon og IT 63.000 
 
 
Skranken  16.000 
Jalousiskab 3.000 
Hi-fi reol, skuffekassette 3.000 
Papirholdere og papir, og gulvstativ 3.000 
Spritstandere  13.000 
Kabler, switches spinning 2.000 
4 cameraer  5.000 
Maling og nøgler 1.000 
Switch og accesspoint  6.000 
Småanskaffelser del af administrationsudgifter 52.000 
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Bilag 3 

 


