
Tai Chi og Qigong Foreningen på Frederiksberg 

Referat af ordinær generalforsamling den 27. Februar 2015, kl. 11.30 – 12.30, i 
Mariendalshallen, Mariendalsvej 21 C, 2000 Frederiksberg. 

Dagsorden:

 Formanden, Karin Nyberg bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

Lotte Winther blev valgt til dirigent og Therese Österlund til referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til 
foreningens vedtægter. Der fremkom ikke indsigelser herimod.

Dagsorden blev godkendt.

2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år

Formand Karin Nyberg aflagde beretning, som blev godkendt med følgende 
tilføjelser:

- Gulvene i gymnastiksalene er ofte snavsede (slikpapir, grus/småsten, 
tyggegummi, fjer fra badmintonbolde samt andre uidentificerbare ting). Vi 
mener problemet skyldes dagens tidligere brugere (skolens elever).

- Sommertræningen foregik også i Haveselskabet Have.

- Det var udflugter i forbindelse med sommertræningen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det 
indeværende år

Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt. 

 Budget godkendtes.

4. Fastsættelse af kontingent

Det nuværende indmeldelsesgebyr på 1 kr. fastholdes.
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5. Behandling af evt. indkomne forslag

Intet forslag var fremsendt.

6. Valg af formand på lige år, dvs. ikke i år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2013: 

Jørgen Fibiger og Bente Borg Sørensen genvalgtes til bestyrelsen.

Birthe Lindqvist og Jan Deciderius er på valg i 2016.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde.

8. Valg af revisor

Pia Jensen valgtes til ny revisor. 

Tak til vores tidligere revisor Shereen Horami.

9. Evt.

For sæsonen efterår/forår 2014/15 søge vi til Fri Træning Frederiksberg kommune om 
pigesalen på Duevej om lørdage, i stedet for salen på Nyelandsvej. Ellers er 
lokalebookingen som de tidligere år. 

Adgangsforhold til lokalerne på Duevejens Skole:

Den Fri Træning foregår i tidsrummet kl. 10 - 13.30, dvs. man kommer på et eller 
andet tidspunkt i den periode. På Nyelandsvejens Skole har pedellen åbnet døren 
ind til bygningen, og vi har haft nøgle til salen. Det har fungeret. 

På Duevejens Skole er adgangs-systemet imidlertid en nøglebrik , dvs. vi har selv 
'nøglen' til skolen og lokalet. Der er ingen pedel i wekenderne. Den låste port og de 
låste døre på Duevej i weekender bevirker, at det er svært  - for ikke at sige umuligt 
- for medlemmerne at komme ind til træningen - med mindre de kommer kl. 10. Vi 
vil gerne, at den Fri Træning forbliver ‘fri’, dvs. at man kan komme, når man kan og 
til den aktivitet, man ønsker i det pågældende tidsrum. 

De sidste par år har foreningen arbejdet med tilbud om tema-træning, dvs. 
medlemmerne kan vælge hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i, og hvornår de 
vælger at komme.  Som det er nu, er man nødt til at komme kl. 10, hvis man vil 
træne et tema, der først begynder kl. 11.30.
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Det blev besluttet at:

- Formanden vil skrive til kommunen vedrørende den i weekenden låste port og 
døre på Duevej.

Andre aktiviteter:

- Foreningen deltager ikke i Frederiksberg Dage 2015, da konceptet ikke 
harmoniserer med foreningens formål.

- Foreningen tilbyder prøvetimer i forbindelse med Sundhedsdagene i uge 37. Se i 
øvrigt Frederiksberg Kommunes nye hjemmeside vedr. kommunens aktiviteter: 
www.sundhedsdagene.frederiksberg.dk.

- I forbindelse med sommertræningen arrangeres udflugter. Pt. drejer det sig om en
kanotur og Rundt om Bagsværd sø.

- En arbejdsgruppe er nedsat. Formål: Konkretiserer forslag til hvordan foreningen 
kan udbrede kendskabet til Tai Chi og Qigong. 

10. Mødet Afsluttes

 Hermed takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
slut.  

 Frederiksberg den 2. marts 2015.

Referent: Therese Österlund
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