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Guderup Løbeklubs generalforsamling 
Den 6. november 2003 
 
 
REFERAT 
 
Ca. 30 medlemmer var mødt frem på generalforsamlingen. 
 
1. Ronald blev valgt til dirigent. 

Et punkt (’prisoverrækkelse’) blev tilføjet dagsordenen lige før Eventuelt. 
 

2. Formandens beretning 
I år markerede John i sin beretning både de 10 år, klubben har eksisteret, og han fortalte om det 
forløbne års aktiviteter. 
10 år på bagen: 
I de seneste 10 år har vi som klub opnået mange fine resultater ved løb ude omkring. Hver gang 
har det betydet positiv omtale for klubben. I anledning af 10 års fødselsdagen har klubben be-
sluttet at hædre to medlemmer (M og K) for en særlig trofast indsats for at synliggøre klubben i 
alle årene – se punkt ’prisoverrækkelse’. 
 
Ved dannelsen af klubben og i bestyrelsen har mange været med til at trække læsset, bl.a. Frede 
Jordt, Erik Ingstrup, Kaj Madsen, Svend Reese, Birthe Reese, Dorthe Toustrup og Henry Mey-
er. Den nuværende bestyrelse forsøger at fortsætte den aktive linje.  
 
Klubben har efterhånden en række traditioner, som medlemmerne er med til at holde ved lige 
hvert år. Det gælder bl.a. jule-/nytårsarrangementet, Guderup-Løbet, Rømø-udflugten, DGI’s 
cross-serie og Etape Bornholm. Traditionerne har givet rig lejlighed til socialt samvær – også 
med de klubber, vi samarbejder med: Vidar Motion, BUI (Broager) og Danfoss Maratonklub.  
 
Trofaste støtter har vi også i vores sponsorer – ud over en lang række af de mindre lokale hand-
lende har vi haft godt samarbejde med Linak, Sydbank, EDC-mægleren og Superbrugsen. 
 
2003: 
Sidste vinter var 23 medlemmer tilmeldt cross-serien. Individuelt var der fine præstationer, bl.a. 
af et par af vores nye medlemmer, Betina og Jonna. 
 
Julearrangementet havde stor opbakning, hvilket også var tilfældet for det 10. Guderup-Løb. I 
år blev der gjort noget særligt ud af løbet pga. 10 års fødselsdagen. På hjemmesiden havde 
webmaster Stefan sørget for online-tilmelding, og deltagerne kunne efterfølgende printe diplom 
ud med deres eget billede på. Tidtagningen blev på bedste vis styret af Dorthe og Kristian. Der 
var pølser og øl/vand til alle, og det blev en hyggelig fest på Torvet.  
 
Den nye hjemmeside er blevet godt modtaget af både medlemmer og andre løbeinteresserede.  
 
Klubben kunne fortsat godt bruge en decideret ”PR-chef”, så vi kan få væsentligt nyt om GLK 
videre til dagspressen. 
 
 



 

 2

 
 
 
 
 
Traditioner er godt, men nye initiativer skal også prøves af. Derfor havde vi i år Mandø-løbet på 
programmet, hvor et pænt antal medlemmer tog turen ud til Vadehavet – og vistnok fik lidt vå-
de fødder på en smuk tur. Tak til Lilly og Henry for deres gæstfrihed ved den efterfølgende 
hyggestund på deres terrasse. 
 
På Rømø vandt vi pokalen (tilbage!) for det største hold. 3 medlemmer deltog i DGI Sønderjyl-
lands mesterskab 10 km på landevej, og denne vinter er 40 tilmeldt cross-serien, heriblandt et 
hold miniputter fra Notmark, hvis forældre også bakker op. BUI og Lysabild har vi inviteret 
med til at løbe på vores hold, og det gav en enkelt tilmelding fra BUI. 
 
Træningsmæssigt er der ikke stor opbakning til fælles søndagsløb. Vi har forsøgt med ’nord-
/syd-træning’ også uden den helt store succes. Til gengæld fungerer en række selvbestaltede 
træningshold, hvor nogle stykker finder sammen. Det er måske ”tidens trend”.  
Der er bl.a. startet et nybegynderhold for damer, som løber hver torsdag kl. 16.15. 
 
Næste års Guderup-Løb finder sted den 2. maj 2004. Vi fastholder ½-marathon og 10 km-
ruterne og erstatter muligvis 4 km løbet med et decideret børneløb på 2 - 2,5 km pga. sidste års 
succes med mange deltagende børn.  
Der er en fin rute over Elstrup på den nye cykelsti (ca. 5 km), hvor løbere ikke generes af trafik. 
Måske kan medborgerhuset i nogen grad danne ramme om Løbet. 
 
Det nye medborgerhus i Guderup forventes at stå færdigt i begyndelsen af det nye år. Bestyrel-
sen planlægger at tegne et medlemskab (sandsynligvis kr. 500/år) og agter at lægge billet ind på 
mindst én træningsaften om ugen (en hverdag, fx tirsdag el. torsdag), hvor medlemmer kan be-
nytte omklædnings- og badefaciliteter og mødes efterfølgende.  
 
Medlemsstatus: Vi er i øjeblikket 57 medlemmer. Heraf er 43 aktive, og 14 er støttemedlemmer. 
Der er flest lokale Guderuppere men også medlemmer fra Nordals, Sønderborg, Augustenborg, 
Gråsten, Egernsund, osv. 
 

3. Regnskabet blev omdelt og gennemgået af John. Guderup-Løbet gav i år et mindre underskud, 
da vi bl.a. havde valgt at bespise alle deltagere, og der blev sørget godt for børnene, som der 
deltog mange flere af end forventet. 
Vi har desuden et større beløb liggende i klubtrøjer. Kan købes af medlemmer til kr. 200. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. På valg var Kjeld Aagaard og Anitta Jensen. Begge blev genvalgt. 
 

6. Kaj Madsen blev ligeledes genvalgt som revisor. 
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Prisoverrækkelse: 
 
Bestyrelsen har pr. i år stiftet en ny pris (”Årets medlem”), som gives til et medlem, der har 
markeret sig med en lang række flotte resultater i årets løb. 
 
Årets medlem 2003 blev Gitte Mathiesen. 
 
I forbindelse med klubbens fødselsdag, ønskede bestyrelsen som tidligere nævnt at hædre to 
medlemmer, der på utrættelig vis har deltaget i løb og markeret sig med flotte resultater – og 
dermed været fantastisk gode ambassadører for klubben ude omkring. 
 
Priserne gik til hhv. Birthe Reese (som samtidig blev udnævnt til æresmedlem) og til Kaj 
Madsen. 
 

7. Eventuelt 
- Vores fælles træning er under al kritik. Der oprettes nye hold i stedet for at bakke op om de 
fastlagte tidspunkter. Forhåbentlig kan medborgerhuset være med til at rette op på dette, så vi i 
hvert fald én gang om ugen kan få mange medlemmer aktiveret. 
 
- Guderup-Løbet bør foregå på Torvet. Her er de fineste rammer, og vi har en del af vores 
sponsorer placeret på eller lige omkring torvet. Evt. kunne omklædning og bad foregå på med-
borgerhuset i stedet for i hallen. 
 
- Webmaster gør en stor indsats for hele tiden at gøre hjemmesiden interessant med nye tiltag. 
En del medlemmer ønsker dog ikke informationer fra medlemslisten synlig/tilgængelig på 
hjemmesiden. Reaktionerne var bl.a. at information på hjemmesiden skal have et formål, hvilket 
man ikke mener, medlemsliste med bedste tider osv. har. Bestyrelsen beder webmaster trække 
listen tilbage. Relevante medlemsrelaterede oplysninger kan altid fås ved at rette henvendelse til 
bestyrelsen. Et forslag til nyt på hjemmesiden var et forum for kørselsformidling til de forskelli-
ge løb. 

 
 
 
2003-11-09 
Anitta K. Jensen 


