
 

 
Guderup Løbeklubs generalforsamling 
Den 19. oktober 2004 i Aktivitetscenteret 
 
John bød velkommen til de ca. 26 medlemmer, der var mødt frem på generalforsamlingen. 
 
1. Ronald blev valgt til dirigent og lagde ud med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet retti-

digt. 
 

2. Ordet gik tilbage til John, som for første gang aflagde sin årsberetning fra klubbens nye base, Akti-
vitetscenteret i Guderup. Her er der ideelle betingelser for at drive en klub. Der er adgang til om-
klædning og bad, mødelokaler og cafeteria – og hver tirsdag aften råder vi over kondirummet i kæl-
deren. De fællestræningsløb, som GLK har stået for i årets løb, hvor alle naboklubber er inviteret 
(ca. 2 pr. år) + fællestræning generelt (tirsdag og søndag) har også været med start fra Aktivitetscen-
teret, og bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder her.  
For medlemskab af Centeret betaler klubben årligt kr. 500. 
 
Klubbens hjemmeside (www.runglk.dk) er i løbet af året kommet op at køre og søges opdateret så 
ofte som muligt. Vi vil derfor blive glade for at få tilbagemeldinger, når medlemmer har deltaget i 
løb rundt omkring, så vi kan bringe sidste nyt – og resultater. 
 
Med hensyn til aktiviteter har vi i det forgangne år holdt fast i de gode gamle traditioner. Der var 
som sædvanlig stor opbakning til juleturen ud i Nørreskoven, som i  år var en kold – men meget 
idyllisk – fornøjelse. Der var gløgg og æbleskiver efterfølgende, så deltagerne kunne få varmen. 
 
Antallet af tilmeldte i DGI’s cross-serie 2003/04 var noget lavere, end de hold vi har stillet med de 
seneste år. I den kommende sæson er der tilmeldt 12 løbere fra GLK. 
 
I maj afholdtes også det 11. Guderupløb med i alt 172 deltagere. I år havde vi som noget nyt et de-
cideret børneløb, hvor 15 børn deltog. Det lykkedes at afvikle et flot Guderupløb 2004 – og dét 
med relativt få hjælpere. En STOR TAK til alle de trofaste frivillige, som gjorde en indsats – speci-
elt til Dorthe og Kristian, som havde fuldt styr på tidtagning og diplomudskrivning. Uden dem var 
det ikke muligt at køre sådan et arrangement. 
 
I juni var en flok GLK’ere tilmeldt Havbundsløbet fra Mandø til V. Vedsted. Dét var en blæsende, 
våd og helt igennem fantastisk oplevelse for deltagerne. Lilly og Henry i Ribe bød indenfor i deres 
stue til lækker mad efter løbet. TAK for dét! 
 
Som sædvanlig gik årets sommerudflugt til Rømø. Klubben betalte startgebyr som belønning til 
hjælperne fra Guderupløbet. Det var en fin tur  i ”næsten-tørvejr” med fælles grill-hygge efter løbet. 
GLK vandt igen i år pokalen for største hold.  
 
I år var klubben også – med 14 deltagere – meget flot repræsenteret ved Etape Bornholm, et mara-
tonløb over 5 etaper rundt på Bornholm. Det var en kæmpeoplevelse for deltagerne, som også fik 
fine placeringer. Bl.a. opnåede Gitte en 39. plads i den samlede stilling; flot-flot, deltagerantallet og 
niveauet taget i betragtning.  
Efter generalforsamlingen så vi et par af etaperne på DVD (optagelser fra TV2-Bornholm); dét gav 
et meget godt indtryk af de specielle udfordringer, den bornholmske natur byder på.  
 
På Bornholm var GLK meget synlig med de blå/røde klubtrøjer, hvilket ikke altid er tilfældet her i 
lokalområdet. Apropos synlighed: Man kan spørge sig selv, hvordan vi kan skaffe nye medlemmer, 
så længe vi ikke gør så meget ud af at være synlige her, hvor vi skal tiltrække de nye... 
 



 

 
 
 
 
 
Vi må konstatere, at vores ugentlige træningsture ofte kun kan trække 1-2 personer. Argumentet 
man oftest hører er, at der ikke kommer nok. Dvs. der er ikke nogen at løbe sammen med, uanset 
om man er nybegynder eller øvet. Måske taber vi især de løbere, der søgere nye udfordringer? (nog-
le stykker har valgt at stille op for Vidar Motion) 
 
Medlemsstatus: 50. Heraf er 37 konkurrenceløbere, 5 er motionister, og 8 er støttemedlemmer.  
 
Kommentarer til Formandens beretning: 
- Vi må se på det positive, vi får ud af ”konkurrencen” fra (samarbejdet med) naboklubberne 
- Niveauet med 37 aktive løbere er fint for en klub som GLK... 
- Hans T. har ikke mailadresse og internetadgang og har ikke været tilfreds med informationsni-
veauet. Meddelelser til ham har enten været for gamle eller er slet ikke nået frem. 
- Idé: Få adgang til en opslagstavle i Aktivitetscenteret – også som reklame for evt. mulige nye med-
lemmer. 
- Gøre mere ud af at være synlig via Jyske, Ugeavisen mv. 
 

3.  John gennemgik regnskabet. De største poster er på indtægtssiden: Kontingenter og cross-betaling 
fra medlemmerne samt indbetaling af startgebyrer til Guderupløbet. På udgiftssiden: Guderupløbet, 
jule- og sommerarrangement, kontingent DGI, opmærksomheder og forplejning ved fællestræning. 
 
Kommentarer til regnskabet: 
- Omkostningerne er rimelige; vi skal ikke tjene penge... 
- Det er utrolig billigt at være medlem... 
 

4. Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg til bestyrelsen: 
- John var på valg og ønskede ikke genvalg. John har været med helt fra start og gjort et kæmpestort 
stykke arbejde. Har bl.a. stået i spidsen for Guderupløbet alle 11 gange, dette er afviklet. Blandt de 
kandidater, der blev foreslået, var Kaj villig til at modtage valg. Kaj blev valgt. 
- På valg var også Launy, som også har været med meget længe og været klubbens uundværlige link 
til lokalsamfundet. Launy ønskede ikke genvalg. Blandt de kandidater, der blev foreslået, var Lars 
Winther Christensen villig til valg. Lars blev valgt. 
- Også Carsten var på valg og modtog genvalg – og blev valgt af generalforsamlingen. Der var bi-
fald til alle de valgte bestyrelsesmedlemmer – og ikke mindst til John og Launy som TAK for ind-
satsen. 
 

6. Preben var villig til at modtage valg til revisorposten. Preben blev valgt. 
 

7. Der var meget overraskende en pris til Anitta som ”en-slags-årets-medlem”, desværre ikke for præ-
stationer i løbesko men derimod for synliggørelse af klubben via hjemmesiden... 
 
Efter generalforsamlingen var klubben vært ved en let buffet og viste film.  
Tak til de fremmødte for opbakningen. 


