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Beslutningsreferat 

Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19:30. 
Afholdt i multihuset 

Deltagere: 

Ca. 14 deltagere 

 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent 

Dirigent : Mogens Jensen 

Referent: Søren Klinkby 

 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning om foreningsens arbejde i 2019: 

Beretning fra formanden – Jan Thiesen gennemgik klubbens aktiviteter i 2019 med følgende vigtigste 

aktiviteter: 

• Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi primært har arbejdet med operative opgaver, som 

økonomi, klubtøj, koordinering af klubaktiviteter osv. 

• Det har været et travlt år 2019, hvor der er afholdt 13 arrangementer inkl. gennemførelse af 2 

divisionsmatcher for 1-2 division. Nytårsstafet samt flere VTR løb er også arrangeret.  

• Der er gennemført mange træningsaktiviteter af vores dygtige trænere, som har etableret 

ugentlige træninger tirsdage samt træningsløb på lørdage i forår og efterår. 

Konkurrencetræningsforløbet i vinteren 2018/2019 blev også afsluttet i foråret 2019. 

• Sportsligt er vi fortsat i 3. division, og i 2019 blev vi nr. 2 og løb derfor oprykningsmatch til 2. 

division i efteråret. Denne tabte vi, så vi skal fortsat  løbe i 3. division i 2020.  I december 

gennemført vi klubmesterskab, hvor vores klubmestre blev fundet. 

• Vi har modtaget en række forskellige legater og tilskud, som har muliggjort det for klubben at 

investere i en del nyt udstyr, således vi nu har fået enheder, stativer, pc’er m.m. til at gennemføre 

vores arrangementer, uden vi skal ud og låne udstyr. Uheldigvis har vi også haft indbrud i vores 

depot, hvor en generator, en grill og et telt er blevet stjålet. Her har vi også fået anskaffet nyt med 

økonomisk hjælp fra forskellige tilskud bl.a. fra kommunen.   

• Socialt har klubben haft forskellige aktiviteter: Påsketur, fidusweekend, deltagelse i Höst-Open og 

DM weekend, klubfest og nissesprint. 

• Forskellige kort er blevet revideret i 2019: Annebjerg, Kårup, Stokkebjerg, Frueskov mf. 

 

Tak til vores samarbejdspartnere og vores sponsorer og ikke mindst en tak til vores medlemmer for den 

store indsats i et travlt år 2019 med udvalgsarbejde og gennemførelse af de mange aktiviteter.      

 

Punkt 3: Det reviderede regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse: 

Karina Randrup Nielsen fremlagde klubbens årsregnskab 2019, og konklusionen er, at klubben har et 

overskud på 2.227,17 dkr. for 2019. 
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Der er foretaget en straksafskrivning af lageretbeholdningen af klubtøj, hvorfor overskudet er mindre end 

forventet i et år med megen arrangementaktivitet. Der er hermed også en forventning om efterfølgende 

indtægter de kommende år, når klubtøjet sælges til medlemmerne. 

 

Pr. 31. december 2019 havde klubben 132 medlemmer, hvilket er det højeste antal medlemmer klubben 

har haft. Vi er en klub i udvikling og mange nye medlemmer kommer til. 

 

Årsregnskabet 2019 blev godkendt. 

 

Punkt 4: Planer for 2020, herunder budget 2020: 

Følgende planer for 2020 blev fremlagt: 

• Bestyrelsens planer for 2020 går mod langtidsplanlægning bl.a. for stævner og korttegning, og 

bestyrelsen vil fokusere dens arbejde i 2020 mod en mere strategisk vinkel med vision om, hvordan 

kan vi understøtte den fortsatte udvikling, samt hvor vi skal bevæge os hen som klub. 

• Det operative arbejde i klubben vil fortsat være i de respective udvalg, og bestyrelsen vil sætte 

retningslinierne for dette. 

• Vi vil gennemgøre forskellige arrangementer – Nytårsstafet og VTR løb – i et mellemår uden store 

løbsarrangementer. 

• Der vil under korttegning være flere kort som skal revideres i 2020. 

• Sportligt skal vi holde os i toppen af 3. division, da vi mener, at vi som klub hører til her. Samtidig 

skal vi have flere med til store stævner, og gerne flere løbere, som stiller op til DM løb. 

• Socielt har vi afholdt klubfest 2020, og vi vil fortsat have stor fokus på sociale aktiviteter i klubben. 

• Der vil fortsat være fokus på rekrutteringaaktiviteter hvor bl.a. deltagelse i Skulp samt afholdes af 

skolemesterskaber er planlagte aktiviteter i 2020. 

 

Budget for 2020 blev fremlagt: 

• Der forventes et underskud/overskud på 0,- dkr. Det fremlagte budget er hermed foreslået til at 

være i balance. 

• Der var enkelte afklarende spørgsmål bl.a. hvorfor kortsalg forventes at stige med 500% i 2020 fra 

100 dkr. til 500 dkr. – forklaringen ligger i historik for kortsalg, men samtidig er dette også en 

usikker post i budgetttet. 

 

Planer og budget for 2020 blev godkendt. 

 

Punkt 5: Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, herunder fastsættelse af kontingent for 2020: 

Der var modtaget følgende forslag som blev behandlet og diskutteret: 

Indkommen forslag 1: ”UdarbejdeIse af velkomstpakke til nye medlemmer” stillet af dele af trænerteamet, 

Astrid, Bjark, Louise og Jesper. 

Mange synspunkter kom frem i denne behandling, og generalforsamlingen var aktiv i behandlingen. 

Følgende meninger er et udsnit af debatten: 

• Hvordan skaber vi bedre integration af nye medlemmer, og hvordan kan man hurtigere få en 

identitetfølelse for klubben hos nye medlemmer, således disse fastholdes? 
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• Når man er ny og kommer de første gange til f.eks. divisionsmatch, kan man godt føle sig lidt 

udenfor, når man ikke har fået købt klubtøj endnu, og alle står i deres blå bluser. Kan man inkludere 

en klubtrøje eller et pandebånd i en velkomstpakke til nye medlemmer? Vi drøftede også hvad en 

sådan pakke ellers kunne indeholde af forskelligt informationsmateriale samt mulighed for 

intromøder til klubben. 

• Der blev også drøftet, hvordan en sådan velkomstpakke skal financeres – skal det være et 

indmeldelsesgebyr dvs. en betalt velkomstpakke evt. med klubtilskud.  

• Der var enighed om, at vores klubtrøje er vigtig for identitet-skabelse og følelse. 

• Der var også holdninger om, at klubben virker opdelt - nogle medlemmer løber kun løb, mens 

andre fokusere på træningsaktiviteterne. Ved de ugentlige træninger introduceres mange nye 

medlemmer – men da der ofte kun er omkring 20 til træning, får man ikke indtryk af, at klubben 

har over 130 medlemmer. 

• Forslaget om en velkomstpakke sætter fokus på en mere strategisk problemstilling, hvordan vi 

skaber en klubidentitet og sammenhørighed i klubben, hvilket ikke er en endimentionel 

problemstilling. Vi har i mange år arbejdet med dette på flere fronter så som: skabt udvalgsarbejde, 

etableret træningsaktiviteter, arrangeret klubture, betaler divisionsmatchløb for at bruge det til at 

skabe klubfølelse og lavet løbsarrangementer for andre, hvor klubbens medlemmer arbejder 

sammen.   

• Der kom også holdninger frem om, at vores kontingent er billigt i forhold til andre sportsgrene – og 

dette har været et bevist valg, da klubbens medlemmer selv betaler løbsstartsafgifter samt 

transport rundt i hele Danmark. 

 

Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med udarbejdelsen af en velkomstpakke til nye medlemmer, 

og bestyrelsen skal sætte rammerne for dette herunder finacering af en sådan pakke. 

 

Kontigentet for 2020 foreslåes uændret af bestyrelsen. 

 

Kontingent for 2020 blev fastsat til at være uændret. 

 

Punkt 6: Valg af formand: 

Jan Thiesen fortsætter som formand. 

 

Punkt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter: 

De to bestyrelsesmedlemmer Anette Lindegård Christensen og Sanne Lund Kolenda modtager ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslår Finn Skouenborg og Astris Riis som nye bestyrelsesmedlemmer, som vælges ind i 

bestyrelsen. 

 

Valg af to bestyrelsessuppleanter: Anton Lauritzen (modtager genvalg) og Mogens Jensen (modtager ikke 

genvalg). Bestyrelsen foreslår Anette Lindegård Christensen som ny bestyrelsessuppleant. 

 

Anton Lauritzen og Anette Lindegård Christensen vælges som bestyrelsessuppleanter.  

 

Punkt 8: Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Preben Klavsen modtog genvalg som revisor. 
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Bjark bo Christiansen modtog genvalg som revisorsuppleant 

 

Punkt 9 Valg af et medlem til husudvalget: 

Bent Jensen modtog genvalg til husudvalget 

 

Punkt 10: Eventuelt 

Tage siger tak for den opmærksomhed (blomster) han har modtaget. 

Jan siger tak for godt samarbejde til de 2 bestyrelsesmedlemmer, som stopper efter 4 år i bestyrelsen. 

Sanne og Anette fortsætter i aktivitetsudvalget. 

Anette foreslog at indkomne forslag kommer til at ligge som sit eget punkt på agendaen for 

generalforsamlingen efter punkt 3. Dette kræver en vedtægtsændring, hvilket umiddelbart ikke kommer til 

at ske.  

   

Generalforsamlingen sluttede 21.47 med at vores dirigent Mogen Jensen siger tak for i aften. 


