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ffien de§t*g §§. nted§emrmen ts§ gemerasførsarmssngen, hv*r fsrstræmd
ffi§s* ffiCIrck hød veåkormxme&i, ss tæksqede f*r det stmre fremmøde.
ffiet er a§tfid rart med ophakr"råmg fra m"ledEeramarc.§e"

§ å; Va§g af d§rigemt: fuestyne§sen f*resiog Åisis Nssss*ffi

Aå*§s h§ew godkemdt af fcrsamssmgem.
& ffi: §§*nnmruetæ,§§ene: fu§fiv*r medxat wed b*ha4 der van skke

heh*sw for s&emmetæå§ere.
{s S; ffieutynensems ber*tmåmg: fu§ew op$æst af formandem §{se

ffiør*h, *g h§ew gædkernds ueders debat, &eretmlergen wedflægses
dette referæt,

& 4; ffiegmskabeå: h§ew frerm§ægt af §{ass*reres} Karem §.areg, mg

h§ew gmdfuemdt udem dehar.
s S: Wedtagelse af budget mg fastsættslse af §<outtim6emt;

uærxdret §a*mtfingemt på 4ss kr. f*n aktsve r*redlefirurs?eno og 6&
kn. før pæss§ve medlemmer b§ew fremsagt af formruavtdem ssse
&mreh såsmmem med h*styre§sens fuudget, smrvs b§ew godkendt
a$ $*rsar$§§r*gem udqre debæt,

§ &; lmdk*nrme $mrs§ag: dsr war $ors§ag fna bestyressem #rffi

æmdr§mg § vedræ6#rffi&, så S? stykke S ærtdres t§**t der unden
fo*styre$sesmt$der tages referæt som godkemdes pi&

*fter$W§gemde hestyre§sesrffiSde CIg sægges på kjennrn*ssdem,
mg så så§edes frer*tæwer ark§wænæs digitm§t, Ser er CIsså megl*
redm§qt§msre§§e æ*tdrimg*r" §estyreåsems fwrs§*g h**v g*dkemd§
*$ fonsaffi?!$etgem.

& ?: Va§§.

Å; Fænmæmd wæ§gøs å §§ge årn Hsse Bsreh war sseke på wa§6.



E: Kasserer vælges i ulige år: Karen lang genopstillede og
blev valgt.

C: To bestyrehesmedlemmer i lige år: Annette oB Judith
var ikke på ualg.

D: Et bestyrelsesmedlem i ulige år; Freddy Holm genopstil-
lede og hlev valgt.

E: 2 suppleantsr for et ån Else Paulsen og Allce Andersen
genopstillede og blev valgt.

F; Reyisor: Allis Hilsson modtog genvalg, og blev valgt.
Revisorsuppleant lnge Bidstrup modtog genvalg, og blev
valgt. Begge for et år.

. 8: Evt:
Et medlem roste bes§relsen for deres store og gode arbejde,

Fsrsfiæmdsm takkede fær em gmd gær"reralf*rsam§En6, *g bestyre§sen b$d
på rfigeå§gg msd sandw§eh ss Sfi *g vand,
ffifter rmædæ*r b@d §"§nedamserme på *t pan mpvåsn§mgsmumre og et
§?q.cffilrmar, hw*r a[åe kumne dartse med øg rmene s§9,

Ks$en*s.lt: &mmæ§tæ Fr*sth*§m
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13. marts 2023

Bestyrelsens beretning for 2022

Året 2022 var et godt år i vores forening. Corona restriktioner ophø*e i januar og vi har kunnet afholde
vore motionsaktiviteter med cirka samme antalfremmødte som før pandemien,

Vores forening kan tilbyde motion med tilhørende socialt samvær for et begrænset kontingent, fordi
foreningen er baseret på frivilligt arbejde i lokaliteter, som stilles gratis til rådighed for os.

Stor tak til aktivitetslederne Annette Frostholm, Judith Slivsgård, Jens Rasmussen og Else Paulsen, som

sørger både for motion og sociale aktiviteter på holdene.

I efteråret inviterede Lise Mollerup til to byture. Der kom dog ikke nok deltagere til at gennemføre turene,
så det ellers fine initiativ er blevet indstillet.

Cykelturene har få aktive. De tre kvinder har besluttel at de selv aftaler at cykle og melder til og fra til
hinanden. Nye cykeldeltagere er velkomne. Kontaktperson er Karen Lang.

I oktober fejrede foreningen 20 års jubilæum ved at invitere alle medlemmer i Format Bio til filmen "Hvor
flodkrebsen synge/' med efterfølgende lille traktement på en cafe i Ballerupcenteret. De ca. 30 fremmødte
havde en god oplevelse, og bestyrelsen har fået mange positive tilbagemeldinger for arrangementet.

Medlemstallet for foreningen var 19 ved udgange n af 2022. Efter kontingent indbetaling februar 2023 er vi
62 aktive og 8 passive medlemmer. Vi kan konstatere at vi i lØbet af 2O22 i alt har fået 4 nye og mistet I
medlemmer.

Kasserer Karen Lang har med sikker hånd administreret foreningens indtægter og udgifter, sørget for
regnskab, opdateret hjemmesiden, udsendt meddelelser til medlemmer og i år også administreret
tilmeldinger til jubilæet.

Bemærk venligst, at kassereren kan ikke modtage kontanter, så indbetalinger bedes foretaget ved
bankoverførsel. Aktivitetsleder eller en anden fra holdet kan bistå, hvor der er behov for det.

Generalforsamlingen i marts 2022 måtte suspenderes, da der ikke kunne vælges en formand på

generalforsamlingen. Den gamle bestyrelse måtte fortsætte og sørge for at generalforsamlingen blev
genoptaget i juni. Denne gang lykkedes det at få alle poster i bestyrelsen besat, så foreningen kunne
fortsætte. Den nye bestyrelse har holdt tre møder:

- På augustmødet drøftede vi bestyrelsens konstituering og fik dokumenteret roller og opgaver for
bestyrelse og holdledere. Desuden planlagde vijubilæet.

- På november mødet drøftede vi budget og fandt frem til en ny struktur for at gøre det mere
gennemsigtigt, hvordan kontingentet anvendes og honorerer det frivillige arbejde.

- På mødet ifebruar var hovedopgaven at forberede generalforsamlingen, herunder drøfte
opdatering af vedtægter.

Den kommende bestyrelse bør arbejde med, hvordan foreningens medlemstal holdes stabilt eller øges, i
det gennemsnitsalderen på holdene er hØj oB indebærer en riciko for frafald på holdene på sigt. Ligeledes
er foreningens fortsatte beståelse afhænging af, at frivillige vil gøre arbejdet i bestyrelse og på holdene.

Bestyrelsen takker vore medlemmer for at deltage og bidrage på holdene og for at bakke op om bestyrelse
og aktivitetsledere i 2A22.

På bestyrelsens vegne Else Borch, Formand for Lokal Motion Ballerup



indtaegfer 
-

konti*gent indbetating budgetteret for 2022

a kr.60,00/år kr'.3S0,0O6 passive medlemryrer
kr.27.å00,S068 aktive b*taiende a kr. 40fi,00/år

kr.27.5S0.00I alt:

Genere0le asdgåfter

kr,4.0fl0,0$Sestyrelsesinøder
kr.800,00l{*nti ngenr; fiÅ.i/EFl F/B tu.l§l r

irr.3.000,00Seneratfsrsamling
kr. i".000,00Telefonpenge Fr:rmand

l<r. 1.00ft,00Telefonpenge Ka§sersr

Kant*rhold, papir, hjernmeside rnv. kr. tr.500,00

Å§<tlvitetsudgåStsr

Badrnintonb*lde kr.4,000,00

l'elefon, adm. nrv haldleder l-inedanee kr. 5.500,00

T*lefon, ådm. rnu holdleder §pinning kr,4.fiCI0,*CI

Telef o n, ad rn " rnv treldl eder Vandgyr"r"r na sti k kr.4.i]CIC,00

Telefon mv hoidleder §adminton kr. 2.0CI0,S0

Fulje, s*n^r bestyrelsen kan bevilge fra til ufonudsete kr. 5.CS0,C0
!-lr
t dll kr.35.8SS,00

Sudgetteret *nderskud kr. åå,å*
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