
                     Lokal Motion Ballerup   
 
 

Ordinær Generalforsamling torsdag d.16-03-2017  
 

Deltager : 46 
  
Referat: 
Starte med at holde 1 minuts tilhed for at mindes dem vi har mistet i løbet 
af året. 
 

1. Valg af Dirigent valgt: Gunnar Cramer 
2. Ordstyren godkendte Indkaldelsen og dagsorden blev læst op 
Beretning: formandens beretning blev læst op og godkendt uden 
kommentarer. 
Bente pointerede at der manglede Flyers på biblioteket og hos Holger 
Hansen i gågaden. 
Karen Lang fortalt at der var blevet fyldt op og hvis medlemmer selv 
gerne vil have et eksemplar kan den udskrives fra hjemmesiden. 
 
3. Regnskab. Karen Lang forklarede de forskellige punkter og 

regnskabet blev godkendt. 
 

Vi har p.t. 111 aktive medlemmer og 7 passive. 
  
4. Budget: godkendt 

 
5. Forslået ændring fra Bestyrelsen i vores vedtægter forklarede Karen 

Lang , Alice var glad for at vedtægter nu var ført ajour med 
virkeligheden. Flemming godkendte og kommenterede ændringerne. 

 
Gunnar Cramer ønskede at der i vores vedtægter kom til at stå det fulde 
navn for de foreninger som vi er medlem af i stede for forkortelser, 
dette vil blive ændret ved samme lejlighed.  
Gunnar efterlyste også  nye samarbejdspartner , da Tåstrup træf  ikke er 
et tilbud mere, Karen Lang forklarede at bestyrelse arbejde på at få 
noget op at stå i Grøndalscentret sammen med Dansk Firmaidræt . 
 
 



6. Valg:  
A. Bestyrelses medlem Wivi Buhr blev genvalgt 
B. Kasser Karen Lang blev genvalgt 
C. Suppleant Hanne Hoffman træder ind i bestyrelsdn i stedet for Ip 

Nandfred som så bliver suppleant, suppleant Mogens Jensen 
fortsætter. 

D. Revisor Gitte Jonassen blev genvalgt 
E. Revisorsuppleant Allis Nielson blev genvalgt 
F. Festudvalget består af; Judit Slivsgård, Annette Frostholm, Myna 

Blom, Ip Nanfred, Inge Bidstrup, Verner Hansen og nyvalgte Alice 
Madsen. 

 
7. Eventuelt  
Jan Nielsen forslog at vi startede Generalforsamlingen kl. 13:00 det 
virkede som om at det var der stemning for. 
Annette Frostholm gjorde alle opmærksom på klubbens fester; 
 
Sommerfesten ; Torsdag d. 29-06-2017 
Julefesten        ; Torsdag d. 07-12-2017 
 
Dette er også slået op  på vores hjemmeside. 
 
Bilag: Beretning fra Spinning, Beretning fra Badminton, Beretning fra 
Byture og formandens beretning. Og Årsregnskab. 
 
 
Dirigent : Gunnar Cramer 
 
 
_______________________ 
 

  
 



Formandens beretning for 2016 

Der har desværre været 3 dødsfald i 2016  

Verner Vamdrup fra spinning forlod os i januar 

Børge Bødker tidligere revisor forlod os i februar 

Connie Nordberg fra Linedance forlod os i marts. 

Vi holder 1 minuts stilhed. 

Ved generalforsamlingen i marts, 2016 blev jeg af jer valgt til 

formand for lokal motion Ballerup. Det er første gang jeg står 

som formand af en klub, jeg skal gøre mit bedste i samarbejde 

med en fantastisk bestyrelse. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og for det 

store arbejde de lægger i klubben. 

Det er lykkedes mig at forhandle en aftale i hus med bestyrelsen i 

Grantoften vedr. leje af selskabslokaler til generalforsamling og 2 

fester. Hvor vi før kunne låne dem 2 gange om året gratis men 

med betaling af depositum, kan vi i år låne lokalerne 3 gange 

uden lejebetaling, dog skal vi betale depositum men det er penge 

vi får tilbage.   

Der var 6 af vores medlemmer der deltog i sejlturen i august. 

Vi har hos Gymnastik og Linedance forlænget sommerferien til 10 

uger, da det er en lang ferie besluttede de to linedance 

instruktøre Hanne Hoffmann Og Annette T. Frostholm at afholde 

2 søndagsdanse i løbet af sommeren, disse var meget vellykket 

og der var stor tilslutning, også fra de andre Linedance klubberne 

i Ballerup, og vi fik meget ros. 

Jeg vil gerne takke Hanne Hoffmann for et fantastisk samarbejde, 

Og stor tak til dem der frivilligt kom og hjalp med opsætning og 

oprydning. 



 Da renoveringen af højhusene her i Grantoften var færdig i 

september, blev der holdt fest for alle beboere. Linedanserne 

blev spurgt om de ville komme og lave en opvisning. 

Så det gjorde vi, både begyndere og øvede der havde lyst deltog, 

og lavede 2 flotte opvisninger a 15 minutter. 

 vi blev taget godt i mod, det gjorde stor lykke folk var super 

glade, og vi fik stor ros. 

Endnu en stor tak til Hanne Hoffmann som stod for det.   

Byture har deres egen Beretning. men jeg vil ikke undlade at 

nævne dem, da jeg høre stor begejstring for disse ture. Så jeg 

synes i skulle give jer selv den oplevelse med. 

Stor tak til Karen Lang som står for disse ture og Hanne Hoffmann 

som hjælper Karen, for det store arbejde de begge lægger i det. 

Spinning og badminton har også lavet deres egen beretning, og 

de ligger til fri afbenyttelse på bordet sammen med beretningen 

fra byture. 

Vi har som sædvanligt holdt 2 store fester, en sommerfest og en 

vinterfest, begge disse fester var super gode. og endnu engang vil 

jeg sige i skulle unde jer selv den oplevelse det er at deltage. 

 

Også her vil jeg give en stor tak til festudvalget, og til de frivillige 

der hjalp til med opsætning og oprydning og ikke mindst en stor 

tak til jer der deltog for uden jer ingen fest. 

Else Paulsen og jeg deltog i pensionist rådet informationsmøde 

for nye pensionister på rådhuset, det var et møde hvor man viste 

ny pensionister hvad der var af aktiviteter i Ballerup når man 

starter på en ny tilværelse som pensionist, og jeg skal love for der 

er noget at vælge imellem. Else Paulsen og jeg selv brugte en 

eftermiddag der hvor vi delte vores nye meget flotte folder ud, 



som Karen Lang har lavet, og fortalte om vores klub.  Så vi håber 

der kommer nogle ny medlemmer. Stor tak til Else Paulsen fordi 

du deltog, og stor tak til Karen Lang for det flotte arbejde med 

folderen 

Folderen ligger bla. På biblioteket og hos Holger Hansen i 

gågaden. 

Nu er vi godt i gang med forårssæsonen, og vi i bestyrelsen vil 

gerne takke alle instruktører i klubben for det store arbejde i 

ligger i klubben.  jeg vil også sige en stor tak til Ip Nanfred for at 

komme hver fredag og er DJ for fredags danserne. Og sidst men 

ikke mindst til jer medlemmer i skal også have en stor tak, uden 

jer ingen klub. 
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