
   
 

 
 

Guderup Løbeklubs generalforsamling 

den 30. oktober 2009, 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 
 
1,Valg af dirigent. 
John Yardy blev valgt som dirigent. John takkede for valget, hvorefter han gennemgik dagsordenen 
og gav ordet til formanden Kaj Madsen. 
 
2. Årsberetning. 
Hermed årsberetning: 
”Beretning generalforsamlingen 2009-10-29 
  
Velkommen til årets generalforsamling, der hvor du som medlem har mulighed for at tilkendegive 
din mening om klubbens virke. 
  
Vi aftalte sidste år sammen med Broager og Vidar Motion at bakke op om DGI projektet ”Løb Med 
DGI”. Dette har tegnet klubben udadtil med en omtale som vi ikke havde kunnet opnå ved normal 
klubaktivitet, derfor en stor tak til alle som har bakket op om dette i mere end 30 uger. 
Vi har bestemt med deltagerantallet af trænere og mødefrekvens i forhold til klubbens størrelse klart 
været rigtig flot repræsenteret. 
Om vi forholdsvis får del i de nye medlemmer er en anden side af sagen. 
  
Vores arrangementer har også været fint afviklet både Guderup løbet og vores træningsløb i Løb 
Langt serien. 
Dog kunne vi sagtens der stille med flere deltagere, men det formodes måske at det kun er for 
Marathon løbere, hvad det bestemt ikke er. Med ruter fra ca. 11 km og forskellige tempo kan langt 
de fleste af os jo være med. 
  
Guderup løbet havde fin deltagelse, men da det var i starten af Løb Med DGI var deltagelsen derfra 
ikke så stor, mange ville først være mere sikre inden de deltog i konkurrence, men jeg er sikker på 
at til næste år kommer der flere da de så kender løbet. 
  



   
 

 
 

Vores deltagelse i Cross turneringen om vinteren gik også fint med gode resultater, dog er det lidt 
synd at man f.eks. Ikke stiller op i SJM afdelingen og henter den medalje som man kunne, det være 
sig både individuelt og for hold. Men dette må ikke misforstås og er selvfølgelig helt op til den 
enkelte. 
  
F.eks. Også 10 km. SJM på landevej kunne vi også sagtens stille med langt flere og opnå medaljer. 
  
Vi er selvfølgelig nok stadig lidt præget af at så mange medlemmer gennemfører en del Maratonløb 
(Preben nåede nr. 100), men det viser sig stadig, at der får vi nye i gang når nogen stopper.  
Derimod kniber det mere med at fastholde damerne, de er i grunden indstillet på at træne men 
spørgsmålet lyder tit kommer xx i ikke i dag. 
  
Vores sociale tiltag over året kniber det med, er der fastlagt en dato kommer der alt for mange ”vi 
kan desværre ikke”, hvilket er meget ærgerligt da det jo er baseret på ledsagere også.(med aflysning 
som følge) 
Dog synes jeg at vores årlige julefrokost går fint. 
  
Der er heller ingen problemer med de praktiske ting som skal laves, Carsten træder altid til når jeg 
ikke har tid eller kendskab til opgaven. 
  
Vi har i Løb Med DGI styre gruppen snakket om næste år. Kan vi følge op på det til næste år med at 
tilbyde nybegynder træning på vores normale træningsdage, hos os torsdag, Vidar tirsdag og 
Broager onsdag, så man frit kan vælge når det passer en bedst. 
Dette ville kræve en ”vagtplan”, så vi på skift løber med nye, men ikke skal binde sig til f.eks. 20 
uger men måske 3 eller 4 med mulighed for at bytte. 
  
Af de nye klubbluser vi købte sidste år er de fleste blevet flittigt brugt, så det tilskud klubben giver 
for at få logo på mener vi i bestyrelsen er givet godt ud. 
  
Vi starter Cross sæsonen nu på lørdag, men man kan dog stadig nå at komme med. Vi er igen i år 
godt repræsenteret og der har vi flere fra Løb Med DGI med, John Yardy har været rigtig god til at 
motivere nybegynderne. 
  
Til sidst vil vi fra bestyrelsen meget gerne lægge op til medlemmerne om at komme med forslag til 
tiltag, som vi så vil prøve at arrangere. 
Med disse få linjer vil jeg gerne lægge op til aftenens debat som vi bestemt har masser af tid til. 
  
På egne og bestyrelsens vegne. 
Formanden ” 
 

 

3.Regnskab  
Kassereren Preben deltog ikke i generalforsamlingen, idet han var forhindret p.g.a. arbejde. 
Regnskabet blev revideret 22/10 2009. 



   
 

 
 

Der var spørgsmål til opstillingen af regnskabet. Preben kunne jo ikke svare generalforsamlingen, 
da han ikke var der. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Dog med den klausul at laves en 
opstilling med aktiver, passiver, udestående og værdi af lagerbeholdning. 
Generalforsamlingen takkede Preben for arbejdet. 
 
4.Indkomne forslag. 
Der var indkommet et forlag til ændring af §7 i Vedtægterne. Emnet var ændring af tidspunktet for 
afholdelse af Generalforsamlingen. Der blev stemt ja til forslaget. Herefter ser §7 i Vedtægterne 
således ud: 
§7. Generalforsamling: 
Der indkaldes til generalforsamling senest 14 dage før denne. 
Indvarslingen sker skriftlig til alle medlemmer, der har betalt kontingent, æresmedlemmer samt 
støttemedlemmer. 
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år ultimo november. Den tilstræbes afholdt den 3. 
torsdag med følgende dagsorden: 
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 
 
 
5. Valg af bestyrelsen i henhold til §5 
John Harmsen modtog genvalg og blev genvalgt. 
Berit ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takkede Berit for sin indsats. 
Ove Jørgensen blev valgt ind i bestyrelsen. 
 
6. Valg af revisor 
Hans Thomsen blev valgt som revisor. 
 
7. Eventuelt 
Christian Toustrup blev valgt som Årets Guderupper.  
Årets Guderupper tildeles et medlem som på fornem vis repræsenterer klubben. 
Kaj nævnte at der kunne være mange kandidater: Skulle det f.eks. være ham der har løbet sin 
maraton nr. 100 eller har der har lavet en ironman, eller ham der de sidste mange år har løbet 
Eremitageløbet. Der er mange der på fornem vis repræsenterer Guderup Løbeklub. Christian har 
gang på gang hjulpet klubben, når der har været brug for han hjælp. 
 
Ellers var der debat om hvordan vi kan gøre Guderup Løbeklub mere synlig. F.eks. i forbindelse 
med vores Guderupløb. Vores hjemmeside fik stor ros på generalforsamlingen. 
 
Ref. 
Carsten. 


