
   
 

 
 

 

Referat 
 

Generalforsamling i 

Guderup Løbeklub 2012 

 

 Tirsdag 27. november.  

Aktivitetscentret  

i Guderup 

        
Klokken:17:00 

 

 

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. 

Hans Jensen blev valgt som dirigent. Hans takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen 

var indkaldt efter reglerne.  

Hvorefter han gennemgik dagsordenen og gav ordet til formanden Kaj Madsen. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

2. Årsberetning. 

Hermed årsberetning: 

 

 

”Beretning generalforsamlingen 2012-11-27" 

  

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

din mening om klubbens virke eller ønske om samme. 

Jeg (Formanden Kaj) har været med i en hel del år. For at vi kan forny os, har vi et håb om nye ting 

til bestyrelsen, så der er noget at arbejde med. 

Hvordan er året gået? Vi har fin deltagelse til træningsløb- og konkurrence. 

Mange løber også i andre klubber, hvor vi får erfaringer fra ind-og udland. 

Vi har bl.a. deltaget KBH maraton, Odense Marathon. 

Guderupløbet er i konkurrence med andre løb omkring samme dato. 

Andre klubber oplever også konkurrencen f.eks. er Als-løbet blevet aflyst. 

Men vores Guderupløb blev igen afviklet på fornem vis. 

Næste år er det 20. gang vi afvikler Guderupløbet. Vi skal derfor have lavet yderligere PR. Erika 

arbejder med dette og sender mere ud til de andre klubber. 

Næste år har vi 20 års jubilæum. 

Vi har haft et hyggeligt grillarrangement som var godt arrangeret. 

Hvis der er nogen som har forslag til løb vi kan deltage i, så kom endelig med forslag. Dette uanset 

længden på løbet. I 2014 er der f.eks. VM i halvmaraton. 

Så har vi Cross. Prøv det. Det er sjovt og hårdt.  

Vores dame-trup er meget stabil, godt at se hvad det har udviklet sig til. 

Husk at holde dig orienteret vedr. løb på hjemmesiden. Den er generelt godt opdateret. 

Ikke alle når at blive nævnt. Prøv at give besked til webmaster, så skal det nok komme med. 

Nye klubtrøjer. Restlager, de kommer og er ikke glemt. Det er dejligt at se vores klubtrøjer i brug. 

Det er god PR for klubben. 

Valg af medlemmer – Skal have en fornyelse. Vi ser måske ikke udviklingen andre steder. 

Det var ordene. 

Jeg vil godt takke bestyrelsen for et godt og aktivt år. 

Er der kommentarer til referatet: 

H.C. Kan datoen på Guderupløbet flyttes p.g.a. Lillebæltsløbet. Glücksburg Marathon er flyttet til 1. 

weekend i juli. 

 

Beretningen blev godkendt og der blev klappet. 

 

3. Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

(Hans Christian Møller. Har revideret) 

 

4. Indkomne forslag. 

Der var et forslag som lød på om vi skal have noget intervaltræning? 



   
 

 
 

Det blev besluttet at starte intervaltræning, når det bliver lysere. 

 

 

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. Vibeke Zinck blev valgt som årets Guderupper,  bl.a.: for  

     

Altid et godt humør. 

En flittig trænings-indsats.  

En fornem repræsentant 

for Guderup Løbeklub. 

 

Ref. 

Carsten. 


