
 

 
Guderup Løbeklubs generalforsamling 
Den 26. oktober 2006, i Aktivitetscenteret 
 
 
18 personer var mødt op til generalforsamlingen. Kaj bød alle velkommen og lagde op til en hyggelig 
og uformel aften, hvor vi dog – i hvert fald under første halvdel – var underlagt dagsordenen iflg. 
vedtægterne. 
 
1. Bestyrelsen foreslog Hans Thomsen som dirigent. Hans modtog valg og lagde ud med at 

konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidigt. Han ridsede kort dagsordenen op og gav 
ordet videre til Kaj for formandens beretning. 
 

2. Beretning fra året, der gik:  
 
Aktiviteterne bar som sædvanligt præg af, at løbeklubberne i området nærmest ”er i familie med 
hinanden”. Mange løbere er medlem af flere klubber og stiller op for henholdsvis den ene eller den 
anden klub i forskellige sammenhænge.  
Guderup Løbeklub tæller selv ca. 50 medlemmer.  Hertil kan knyttes den kommentar, at man kun 
slettes helt af vores liste ved direkte udmeldelse. Dvs. vi har folk på listen, som måske ikke for 
nuværende er aktive, men som vi håber at holde ajour og se tilbage igen på et senere tidspunkt! 
 
Vi har opretholdt vores medlemskab af Aktivitetscenteret (500 kr./år). Træning ligger fortsat 
torsdag og søndag, og der er mulighed for at benytte motionslokalet.  
 
Guderup Løbet først i maj var igen i år begivenheden, der sponsorerer hovedparten af aktiviteterne 
i klubben. Arrangementet forløb fint, på trods af at der i samme tidsrum blev afholdt Skovens Dag i 
Nørreskoven – og at hjælperne generelt hver havde mange opgaver at passe, specielt på løbsdagen. 
Guderup Løbet er et mindre løb med ikke over 200 deltagere, og vi gør ikke noget for at 
arrangementet skal vokse sig større, da vi også skal kunne løfte opgaven med de hænder og 
hoveder, vi kan trække på. 
 
Traditionen tro inviterede bestyrelsen medlemmer - og specielt hjælperne fra Guderup Løbet - på 
udflugt til Rømø-løbet. I år blev løbet afholdt noget tidligere end normalt, hvilket begrænsede 
deltagelsen lidt. Men de, der var af sted, havde en god tur. 
 
På programmet var også DGIs vinter-cross serie, som er noget vi har haft succes med at deltage i 
gennem en årrække. Serien består af 7 runder (heraf 5 tællende), som løbes rundt omkring i det syd- 
og sønderjyske. Vi deltager igen i 2006/07-sæsonen. Et sæsonkort, som gælder alle 7 runder, koster 
100 kr. Enkeltstarter koster 30 kr./stk. 
 
Vi har også fortsat samarbejdet med naboklubberne (BUI Motion Broager, Vidar Motion 
Sønderborg, Danfoss Marathon Club og Sønderborg Tri Klub) om ”Løb langt-træning”. I den 
igangværende sæson har samarbejdet været udvidet med et nyt tiltag, den såkaldte ”Sønderborg 
Cup”. Formålet med initiativet var at få flere med ud at løbe både til træning – og deltagelse i 
motionsløb i området. Og man må sige, at der har været god opbakning; 133 har været med én eller 
flere gange.  
Sønderborg Cup’en består af i alt 15 arrangementer, heraf er 8 ”Løb langt”-træningsløb. Man 
samler point for deltagelse og ikke placering, hvilket giver alle en chance for at ”komme på 
tavlen”… 
 
Endelig har vi også haft den traditionelle Juletur (som afholdes lige efter nytår!). Her går eller løber 
man en tur i skoven og samles derefter til gløgg og æbleskiver. 



 

 
 

 
 
 
Mange af arrangementerne, vi har på plakaten, er ”ting, vi plejer at gøre”, som ikke kræver mange 
penge, og som vi ved, der er opbakning til. Men vi tager meget gerne imod nye idéer og forslag. 
 
Kommentarer til beretningen: 
Det blev bemærket, at bestyrelsen måske skal være bedre til at gøre opmærksom på, at vi mangler 
hjælpere til vores løb.  
 
Til ”Løb langt”-træning er der - trods navnet! – altid mulighed for en kortere rute, skyde genvej 
eller blot vende tidligere, hvis man ønsker en kortere distance. Alle er velkomne til at deltage, også 
ikke-medlemmer. Der er rigtig mange gode ruter i serien…  
 

3. Kjeld fremlagde regnskab.  
 
Afvigelse i forbindelse med deltagelse i DGI-løb skyldes, at klubben har valgt ikke at opkræve 
betaling fra de få medlemmer, der har deltaget i fx 10 km på landevej, dvs. de ”løse” DGI-
mesterskaber. Deltagelse i cross-serien betales af de deltagende selv. 
 
Vi har stadig nogle enkelte klubbluser på lager. Meget gode at løbe i; pris kr. 200/stk. 
 
Beretning og regnskab blev godkendt. 
 

4. Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. 3 bestyrelsesmedlemmer var på valg (for en 2-årig periode). 
Kaj og Carsten var begge villige til genvalg, - og de blev valgt.  
I stedet for Lars, som er taget på efterskole, valgte generalforsamlingen Preben Mølgaard til 
bestyrelsen. 
 

6. Til revisorposten valgtes Hans Thomsen (for 1 år). 
 

7. Eventuelt: 
Flere bemærkede, at julefrokosten sidste år i december bør gentages! Bestyrelsen kan kun bakke op 
om det gode initiativ, som nogle medlemmer søsatte sidst.  
 
Til sidst overrakte Carsten diplom og en opmærksomhed til ”Årets Guderupper”, som i år blev 
Preben Mølgaard, bl.a. pga. et godt humør og stor hjælpsomhed. En fornem repræsentant for 
klubben… Tillykke. 
 
Generalforsamlingen sluttede med en bid brød og kaffe --- og ikke mindst en fantastisk smagsprøve 
på Kina i form af lyd, billeder og rekvisitter. Mange tak til Kristian og Kaj for den spændende 
sammensætning af indtryk fra Danfoss Marathon Clubs tur til Beijing Marathon. 
 
Og tak til alle fremmødte for opbakningen.   


