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Referent:  

Tonny Wiberg Gumoes 
 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent 

1.1. Patrick Nielsen valgt.  

2. Beretning 

2.1. Tonny informerer omkring den nye udsmykning med skumtryk og pla-
katrammer samt info skærm. Der er også kommet en ny instruktør Pa-
trik som lige har færdiggjort sit kursus. Antallet af medlemmer er i stille 
fremgang efter covid-19 og der arbejdes på at få opgraderet med nye 
maskiner samt service af eksisterende. Derudover er det blevet vedta-
get at vi bibeholder sprit og papirruller fremover for at fitnesscenteret 
forbliver et rent og rart sted at være. 

3. Fremlægning af regnskab 

3.1. Store udgifter på rengøring grundet Corona. Vil forsætte fremover. 

3.2. Sidste afdrag på udstyr er blevet betalt og vi ejer alt selv nu.  
4. Behandling af indkommende forslag 

4.1 Medlemmer under 15 år - Bestyrelsen undersøger muligheden og hvad 

det indebære at have medlemmer under 15 år og tager derefter stilling til 

om det er økonomisk muligt samt om der er frivillige til at løfte opgaven 

5. Valg af bestyrelse 

5.1. Formand - Tonny Gumoes (valg lige år) - Genvalgt 

5.2. Kasserer - Patrick Nielsen (valg ulige år) 

5.3. Bestyrelsesmedlem Sixten Schmidt (valg ulige år) 

5.4. Bestyrelsesmedlem Camilla Bach-Johansen (valg lige år) - Genvalgt 

5.5. Bestyrelsesmedlem Philip Wiberg Gumoes (valg lige år) - Genvalgt 

5.6. Bestyrelsesmedlem Fahad Ahmed (valg ulige år) 

5.7. Bestyrelsesmedlem Daniel Summer (valg lige år) - Genvalgt 

5.8. Suppleant Mette Søgaard (valg for 1 år) - Genvalgt 

5.9. Suppleant ”Mangler ingen ønskede at træde til” (valg for 1 år) 

6. Valg af revisorer: 

6.1. Revisor Mangler ingen ønskede at træde til” (valg ulige år) 

6.2. Revisor Mogens Grunnet (valg lige år) - Genvalgt 
7. Eventuelt 

7.1. Ønske om mulighed for efteruddannelse og teambuilding bland frivillig i 
HFF – Der arbejdes på at finde en let måde at tilbyde dette 

7.2. Nye trænings redskaber bl.a. nyt ”kosteskaft”, elastikker, ben split/spa-
gat samt kabeltårn m.m. Der er ikke mulighed for boksebold! 
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