
 

 
Guderup Løbeklubs generalforsamling 
den 25. oktober 2007, i Aktivitetscenteret 
 
 
Der var mødt 14 medlemmer op til årets generalforsamling, og Kaj lagde ud med at byde alle 
velkommen. 
 
1. Bestyrelsen foreslog Hans Thomsen som dirigent. Hans modtog valg og kunne som det første 

konstatere, at generalforsamlingen var varslet iht. vedtægterne. Derefter gennemgik han kort 
punkterne på dagsordenen og gav ordet videre til Kaj: 
 

2. Beretning fra året, der gik:  
 
Med udgangspunkt i klubbens velkomstfolder til nye medlemmer fortalte Kaj om årets aktiviteter: 
Vi har haft alle de sædvanlige arrangementer på programmet i 2006/07, nemlig den Sønderjyske 
Cross-serie (vintertræning), julefrokost, nytårstur, Guderupløbet og Rømø-løbet. Og i år forsøgte vi 
os også med et nyt tiltag, en hyggelig fælles grillaften i Nørreskoven lige før sommerferiestart.  
 
Derudover har vi haft ”Løb langt”-træningsturene, som er arrangeret i samarbejde med de andre 
løbeklubber i området (Vidar Motion, Sønderborg Tri-klub, Danfoss Marathon Club). Trænings-
arrangementerne trækker stort set altid op mod 30 deltagere fra de forskellige klubber. Der er også 
altid en kort rute, for dem der synes, at de ca. 25 km er for meget. Også Sønderborg Cup’en 
eksisterer i år og består som sidst af Løb langt-træningsturene + de lokale motionsløb. 
 
Og der har været andre arrangementer, som Guderups løbere har haft mulighed for at deltage i på 
grund af vores samarbejde med de lidt større ”spillere” som fx foredrag arrangeret af Danfoss 
Marathon Club.  
 
Kaj opfordrede til, at vi alle sammen fortsat bakker op om torsdags-/søndagstræningen med start 
fra Aktivitetscenteret; tag gerne nogen med, som har lyst til at prøve kræfter med løb. Jo flere vi er, 
jo større sandsynlighed for at der er nogen at følges med. Det er også muligt at benytte 
Aktivitetscenterets indendørs træningslokale. 
  
Vi føler os ikke helt store nok til selv at arrangere lidt større events/løb/ture, så vores program er i 
grove træk, som det plejer at være. På bestyrelsesmøderne har vi ofte diskuteret, hvad 
medlemmerne egentlig gerne vil have, vi laver; og derfor tager vi altid gerne imod feedback, idéer, 
kommentarer. Kaj foreslog, at vi til næste år måske alligevel skulle prøve at arrangere en fælles tur til 
et motionsløb i nærheden, hvis der er opbakning.  
Men bl.a. med al den aktuelle snak om sundhed og motions gavnlige indvirkning føler vi os som 
lille lokal klub (nem at nå!) fuldt ud eksistensberettiget. 
 
Og til sidst sagde Kaj tak for den store indsats til vores kasserer Kjeld, som er én af dem, der har 
været med helt fra starten. Vi håber meget, at afgående bestyrelsesmedlemmer vil bibeholde 
kontakten til klubben, deltage i arrangementer mv. 
 
Der var også ros til hjemmesiden (mange tak – men I er nu også flinke til at sende stof); Anitta vil 
fortsat hjælpe med at opdatere siden + andet skriveri efter bestyrelsens behov/ønsker, selvom hun 
ikke selv er medlem af bestyrelsen.  



 

 
 

 
 
Kommentarer til beretningen: 
Carsten tilføjede, at Søløbet i Nordborg i sommer havde været en succes med mange deltagere. 
Guderup-løberne markerede sig flot. Arrangementet vil blive gentaget i 2008 (arrangør: Sportigan, 
Nordborg.). 

 
3. Kjeld fremlagde regnskab.  

 
Klubben modtog i forbindelse med Guderup-løbet et sponsorat på kr. 2500 fra QuickStop 
(spilleautomater), og det gav os et løft på indtægtssiden i et år, hvor der var lige knapt så mange 
deltagere som tidligere år. Desuden har vi prioriteret højt at lade børn løbe med gratis. 
 
Vi har stadig 2 af de populære klubbluser på lager. Pris kr. 200/stk. Obs: Vi håber snart at kunne 
tilbyde ny udgave af vores klubtrøjer (i klubbens gode farver).  
 
Beretning og regnskab blev godkendt. 
 

4. Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg (for en 2-årig periode): Kjeld og Anitta, som ikke modtog 
genvalg.  
Kaj foreslog John Harmsen fra Guderup til den ene ledige post (John var desværre selv forhindret i 
at deltage i generalforsamlingen). John blev valgt.  
Den anden ledige bestyrelsespost var Berit Holmquist villig til påtage sig. Berit blev valgt.  
Den nye bestyrelse konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
 

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

7. Eventuelt: 
 
Carsten fortalte, at bestyrelsen i år har valgt at pege på Christian Strauss som ”Årets Guderupper” – 
bl.a. for sin hjælpsomme og omgængelige facon plus sin store træningsindsats. Med titlen følger 
diplom og gavekort, og der var bifald fra de tilstedeværende, selvom Christian desværre ikke selv 
kunne være med på generalforsamlingen. Carsten sørger for, at gaven bliver leveret til Christian.  
 
Generalforsamlingen sluttede med en bid brød og kaffe, mens vi nød John Yardys billeder og 
beretninger fra rejser til det spændende Egypten. Mange tak til John for underholdning.  
 
Tak til de fremmødte for opbakning.   


