
 

 
Guderup Løbeklubs generalforsamling 
Den 25. oktober 2005, i Aktivitetscenteret 
 
Kaj bød velkommen til de ca. 20, som var mødt op til generalforsamlingen. 
 
1. Kaj foreslog Hans Thomsen som dirigent. Hans tog imod valget og lagde ud med at konstatere, at 

generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.  
 
Fra Kaj kom der i den forbindelse en opfordring til alle om at melde sig, hvis man ikke modtager 
informationer fra os (nyhedsbrev, info om arrangementer mv.). Kun hvis vores medlems-
/mailingliste er ajourført, kan vi servicere medlemmerne. 
 

2. Beretningen fra året der gik, blev serveret af Kaj:  
 
Det har været et godt år for GLK, selvom formanden påtog sig opgaven som dét, han selv 
betegnede som en ”nødløsning”, da det kneb med at besætte alle bestyrelsesposter. Klubben kunne 
dermed fortsat eksistere. 
 
Aktivitetsniveauet har bevidst været overskueligt at arbejde med for bestyrelsen. Alligevel har vores 
løbere, både gamle og de nye, der heldigvis fortsat kommer til, formået at være synlige på mange 
fronter. Vi har været repræsenteret på alle distancer; nogle har endda trænet sig op til at gennemføre 
et maratonløb bare på én sæson.  
 
Klubbens årlige højdepunkt, Guderup Løbet, blev i maj afviklet med rekorddeltagelse, som bl.a. 
skyldtes deltagelse af ca. 50 løbere fra Århus 1900. Arrangementet forløb godt, selvom vi i nogen 
grad var præget at mangel på hjælpere. Som sædvanlig var der stor opbakning fra de lokale 
erhvervsdrivende i form af sponsorgaver. Vi synes selv, at vores koncept om at holde et hyggeligt 
og overskueligt løb, med noget for både garvede og nye løbere og både voksne og børn, lykkedes. 
 
Belønningen til de flittige hjælpere fra Guderup Løbet var traditionen tro sommerudflugten til 
Rømø-løbet i juni. Her løb vi endnu engang med pokalen for største hold.  
 
En vigtig aktivitet for os har desuden været samarbejdet med de øvrige løbeklubber i området (BUI, 
Vidar Motion, Danfoss Marathon Club og nu også Sønderborg Tri Klub). Træningsturene i ”Løb 
langt”-serien, som klubberne på skift arrangerer, har været velbesøgte. Derudover sker der generel 
koordinering af løb, almindelig erfaringsudveksling, lån af hjælpere/udstyr hos hinanden osv. 
 
For medlemskab af DGI betaler klubben et forholdsvis stort beløb. Til gengæld spænder 
tilbuddene, vi modtager fra DGI, om løb, cross, arrangementer og kurser meget bredt. Vi kan ikke 
dække det hele og opfordrer derfor alle, der falder over noget i DGI-regi, som man kunne tænke sig 
at deltage i, til at henvende sig til bestyrelsen. Jo mere vi benytter os af DGIs mange tiltag, jo mere 
får vi for vores kontingent.  
 
Nævnes skal også Aktivitetscenteret, hvor vi via vores medlemskab (500 kr./år) har tag over 
hovedet året rundt og kan benytte bad- og omklædningsfaciliteter + træningslokale. Se også Stefans 
fine omtale i Vor Egen Avis. 
 
Der var også rosende ord med på vejen til hjemmesiden, www.runglk.dk. Obs: Vi tager gerne imod 
stof til hjemmesiden. Send en mail, hvis du har indlæg, nyheder osv. 
 



 

 
 
 
 
 
 
Kaj var også inde på diskussionen omkring projektet fælles tidtagningsudstyr (lokale løbeklubbers 
fælles køb af hardware). For nuværende har bestyrelsen betænkeligheder ved at kaste sig ud i 
projektet, dels fordi GLKs eget behov er begrænset, og der er en del uafklarede punkter (ejerskab, 
forpligtelser, kontrol over brug mv.) - og dels fordi vores økonomi skal kunne holde til det. Men 
klubberne arbejder videre med projektet. 
 
Kaj sluttede af med at opfordre generalforsamlingen til at kommentere og spørge løs.  
 
Kommentarer til Formandens beretning: 
 
Stefan understregede, at han mener, vi bør bruge tidtagningssystemet. Han har ingen intention om 
selv at skulle tjene på det. Klubbernes bidrag (1/12 af startgebyr i et løb indbetales til pulje) skal 
dække indkøb/opdatering/drift af udstyr.  
 

3. Kjeld gennemgik de største poster i regnskabet.  
Indtægter fra Guderup Løbet gav os mulighed for at yde tilskud til Mandø Løbet. Alt i alt afspejler 
regnskabet en ”lige-ud kørsel” mht. aktivitetsniveau/udgifter. Der er ikke plads til store udskejelser.  
Et detaljeret regnskab med underbilag kan ses hos Kjeld.  
 

4. Indkomne forslag: 
a. De ”torsdags-aktive” diskuterede, om torsdagstræningen skulle flyttes fra kl. 17 til 18. Et 

kompromis, som hedder 17.30, blev foreslået og godkendt.  
Bestyrelsen formidler ud, hvornår ændringen gælder fra. 

b. Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingent, således at kontingent for de aktive 
konkurrenceløbere bliver kr. 150/år, og for motionister/ungdomsmedlemmer (15-18 år) 75 
kr./år. Børn op til 15 år har gratis medlemskab. Forslaget blev vedtaget. 

c. Der var ikke yderligere indkomne forslag. 
 

5. Valg til bestyrelsen: 
Kjeld og Anitta var på valg og villige til genvalg. Der var ingen nye friske interesserede, som meldte 
sig på banen. Kjeld og Anitta blev valgt. 
 

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

7. Under eventuelt overrakte Carsten en opmærksomhed + diplom til ”Årets Guderupper”, som i år 
blev Hans Thomsen, bl.a. pga. sit humør og sin udstråling, synlighed og flittige træningsindsats. 
 
Kaj rundede af og bød velkommen til Frank Hansen fra Sønderborg Tri Klub. Frank havde 
medbragt cykel, våddragt, sko og en DVD-film vedr. triatlon og formåede at få denne sport gjort 
nogenlunde tilgængelig for almindelige mennesker!  
 
Vi sluttede af med kaffe og brød og sodavand/øl. 
 
Tak til de fremmødte for opbakningen.   


