
Guderup Løbeklubs generalforsamling
den 30. oktober 2008, i Aktivitetscenteret 

Der var mødt 14 medlemmer op til årets generalforsamling, og Kaj lagde ud med at byde 
alle velkommen.

Dagsordenen var:
1. Valg af  dirigent

2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag 
5. Valg af  bestyrelsen i henhold til §5
6. Valg af  revisor
7. Eventuelt

REFERAT.

1. Valg af  dirigent.
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. Årsberetning.
Formandens beretning.

 

”Disse ting jeg nu nævner står for min regning, (altså ikke bestyrelsens udmelding).

Jeg synes året har været atypisk sammenlignet med tidligere år. Er det skifte i 
bestyrelse eller hvad der er årsag vil jeg ikke gætte på, men dog sige:

Prøver vi at dække for mange områder, med for få medlemmer, yder vi den rigtige 
service, kigger vi kun bagud (laver de samme ting fordi vi plejer), er vi ikke gode nok 
i bestyrelsen til at fordele/ uddelligere opgaver, prioritere hvad vi skal lave/ deltage i.



Hvorfor var vi ikke med på Rømø i år? Manøløbet hvad med det?
Skal vi lave aktivitetskalender med ansvarlige, på arrangementerne, så de gennemføres 
uanset hvad!
Bruger vi i bestyrelsen den fornødne tid? Vi er trods alt kun frivillige med interesse 
for løb.
Er vi for aktive (løber mere end driver en klub)?
Gør vi nok for at få nye medlemmer!?
Under vores træningsture møder/ ser vi mange lokale som løber!
Ønsker de kun at være sig selv, eller opfatter de os som for fokuserede på 
konkurrence (er vi sociale nok), skuffer vi dem som kommer
Binder vi dem ikke til os/ føler de, at de skal klare sig selv
Involverer vi de nye godt nok?
 

Vi mangler generelt input/ hjælp fra medlemmer (ikke fysisk forstået).
Tager vi os nok af  de nye som kommer, så de ikke forsvinder af  sig selv
Er det kun dem som egentlig kan selv som bliver.
Er vores træningsdage/ tider rigtige (hvad med distancer)
Skal der være kun samlet flok ture indimellem
Hvad når nogen er skadet (det er meget svært at hjælpe, vejlede), kun lidt hjælper 
men alt koster!
Hvor tager vi hen, hvad må det koste
Eks. Ture med andre klubber DMC, Vidar
Er vi synlige nok, vi har hjemkøbt nye klub bluser og har også stadig sikkerhedsveste 
med logo. Skal vi have yderligere, kan dog være lidt problematisk!

Vi kan desværre ikke yde samme tilskud som der hvor det f.eks. Er personalegode.
Jeg vil ikke nævne nogen, og benytter mig da også selv af  det.
Vi har i mine øjne næsten kun et symbolsk kontingent (vi benytter os mest af  F….
Distribution (personalegode).
De arrangementer vi har haft synes jeg vi har afviklet godt: Guderupløbet, Cross 
serien, Løblangt turnering, Grillaften (desværre eneste tak til vore hjælpere), vores 
julefrokost her i huset. O.s.v. 
Rømø løb/gå, jule/ nytårs tur (vi kan ikke arranger kun for at arrangere og kun være 
os selv, (dem som føler sig forpligtiget til at deltage)
Dette håber jeg kan give lidt debat under eventuelt!
Vi samarbejder med områdets klubber, lige nu er vi under opstart af  Start to Run 



DGI/ BUI, Vidar, Glk samt Ny Sdrb. Kommune som er baseret på at få mange ud at 
motionere for sundhedens skyld. (Landsdækkende 100- til 3/400 deltagere)
Vi er i år 18 tilmeldte til Cross her fra total over 700 (er virkelig eksploderet), det kan 
stadig nås (100 kr. for 7 gange, kan ikke være billigere)
Når vi ved at beslutninger tages på en generalforsamling kan det måske undre at vi 
også i dag ser at det er de samme som kommer DET ER VI MEGET GLADE 
FOR, så misforstå det endelig ikke. Det er såmænd lige som i alle andre klubber/ 
foreninger (S Cykel). Procentvis er vi klart flere (sammenlignet med F.eks. De store).
Jeg mener medlemmer skal være frit stillet med hvordan de involverer sig, ingen 
bliver hos os pålagt opgaver som de ikke ønsker, så kom roligt med forslag. ( i år er 
det desværre for sent). Vi får da også jævnligt hjælp fra medlemmer til opgaver.
Men husk at har du noget som kan være til hjælp for klubben, så fortæl os det. Så kan 
vi måske i fællesskab opnå noget.
Vi har i bestyrelsen efterhånden sagt farvel til alle dem som i sin tid startede Guderup 
Løbeklub op efter Nordborg 92. 
Det har så også vist sig at når en stopper i klubben trækker det flere med (familie, 
naboer venner og bekendte) så en aktiv bliver hurtigt til 8.
Når vi som reglementet siger, skal have valgt/ genvalgt nogle til bestyrelsen, så tilbyd 
dig hvis det er noget for dig.
Vi vælger til bestyrelse, ikke den direkte post, det konstitueres bagefter.
Til sidst vil jeg bede om lidt forståelse for vores regnskab i år, der er visse poster som 
først kommer med nu her efter generalforsamlingen.
Det har ikke været let for Preben at starte op som helt ny og ikke alle er lige flinke 
med info ved brug af  home/ net banking.
Men jeg kan da trøste med at vi kun har en enkelt ubetalt regning (Løb langt), den fik 
jeg først i går aftes, øvrigt er mindre beløb som der er lagt ud, men endnu ikke 
afregnet.
Dette var ordene i aften og jeg modtager meget gerne spørgsmål og kritik.”
Formanden GLK . Kaj Madsen.

3. Regnskab.

Preben fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Beretning og regnskab blev godkendt..

4. Indkomne forslag-

Der var ingen indkomne forslag.



5. Valg af  bestyrelsen i henhold til §5

Kaj, Preben og Carsten modtog alle genvalg.

6. Valg af  revisor.
Hans Thomsen blev genvalgt som revisor (1 år).

7. Eventuelt.
Bestyrelsen har i år valgt at pege på Mads Hagen som ”Årets Guderupper”.
bl.a. for sit altid gode humør, hjælpsomhed og sin flittige træningsindsats. En god 
repræsentant for klubben. Med titlen følger diplom og gavekort, og der var bifald 
fra de tilstedeværende.

Generalforsamlingen sluttede med en bid brød og kaffe, 
Tak til de fremmødte for opbakning.


