
   
 

 
 

Referat 
 

Generalforsamling i 

Guderup Løbeklub   2010 

        

Tirsdag  23. November 

Aktivitetscentret 

i Guderup 
Klokken:18:30 

 

 

Der var mødt 15 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. 

Thomas Matzen blev valgt som dirigent. Thomas takkede for valget, hvorefter han gennemgik 

dagsordenen og gav ordet til formanden Kaj Madsen. 

 

2. Årsberetning. 

Hermed årsberetning: 

 

”Beretning generalforsamlingen 2010-11-23 

  

Velkommen til årets generalforsamling, der hvor du som medlem har mulighed for at tilkendegive 

din mening om klubbens virke eller mangel på samme. 

 

Vi fulgte i år op på sidste års Løb Med DGI lokalt i de 3 klubber. Her i Guderup fik vi egentlig en 

god start hvad tilmeldte og fremmødte angik, til trods for den lidt "atypiske" vinter. Desværre faldt 

de fleste nybegyndere ret hurtigt fra. Om det var deres forventninger eller formåen som ikke 

passede sammen kan vi kun gætte på. 



   
 

 
 

Én ting ved jeg, medlemmer som havde meldt sig som trænere gjorde deres pligt. 

 

Enkelte nye medlemmer har vi fået grundet forløbet. De blev tilbudt gratis medlemskab af klubben 

og dermed mulighed for at bruge aktivitetscenteret på lige fod med klubmedlemmer inklusiv 

kondirum 2 gange om ugen, men kun få benyttede sig af tilbuddet. 

Ved evalueringen efter afslutningen af forløbet havde Broager næsten samme oplevelse, 

Sønderborg fik mange nye. 

Åbenbart skal der være mange i grupper for at opnå en fastholdelse af helt nybegyndere. 

Projektet er hermed afsluttet. Det er som om de nye der som kommer, skal fanges og motiveres 

enkeltvis af nogen de kender som i forvejen løber. 

 

Vores Guderup løb blev godt afviklet med tilfredsstillende resultat. 

Næste år prøver vi at flytte løbet med udgangspunkt fra Aktivitetscenteret. Vi forventer det giver 

mere luft omkring os, men det vil tiden jo vise. 

Som sædvanlig har vores træningsløb også været godt besøgt og ruterne har fået positive 

tilbagemeldinger. Dog kunne vi godt være lidt flere fra GLK ved nogle af de øvrige LØB Langt i 

andre klubber. 

 

Vores deltagelse i Cross turneringen om vinteren følger trenden fra foregående år. De fleste bruger 

det som en god vinter "tempo træning". Prøv det, evt. SJM afdeling! 

 

Vores dame trup er også blevet flittigere og prøver også Løb Langt deltagelse, det viser sig igen 

med aftaler indbyrdes. 

 

Fælles ture: Fin tur til Løjt, rigtig god tilslutning til Arnkil løb med DMC med efterfølgende 

Grillpølser / vand og grøn energidrik. Årets Marathon tur med DMC var også en god oplevelse for 

både løbere og ledsagere. 

 

Selv om DMC kun giver tilskud til medlemmer bør det ikke afholde øvrige fra at deltage. Vi ville 

under ingen omstændigheder selv kunne gøre det billigere. 

Men vi mangler forslag til sociale tiltag (med ledsager) som ikke løber. Så har du en ide´, så kontakt 

en fra bestyrelsen, så vil vi prøve hvad vi kan gøre. 

 

Vi bør til næste sæson have kigget på vores hjemmeside! 

Den er måske ok for de indvidede, men for de nye?? 

Nyhedsbrev revideres antal min 4 gange. 

 

Med disse få linier vil jeg gerne lægge op til aftenens debat og julefrokost som vi bestemt har 

masser af tid til. 

 

På egne og bestyrelsens vegne. 

Formanden." 

  

  

  



   
 

 
 

 

3. Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag indkommet. 

 

 

5. Valg af bestyrelsen i henhold til §5 

Kaj, Preben og Carsten. Blev valgt for en 2 årig periode. 

 

6. Valg af revisor 

H.C. Møller blev valgt som revisor. 

 

7. Eventuelt 

Der blev debatteret lystigt. Hans Thomsen nævnte at beløbet for at deltage i Cross, var steget med 

50 %, hvilket er en stor stigning. Vi kunne kun give ham ret. Det er DGI som fastsætter prisen. 

 

 

Ref. 

Carsten. 


