
   
 

 
 

 

Referat 
 

Generalforsamling i 

Guderup Løbeklub 2014 

 

 Fredag 28. november.  

Aktivitetscentret  

i Guderup 

        
Klokken:18:00 

 

 

Der var mødt 19 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. 

Årsberetning ved Kaj Madsen. 

 

 

”Beretning generalforsamlingen 2014-11-28" 

  

Vi vil i bestyrelsen gerne byde alle velkommen til den årlige generalforsamling, det  er i dag jer der 

har mulighed for at give udtryk for jeres om klubbens virkemåde fremover, samt mulighed for at 

præge den fremover. Da vi kun kan tage stilling til indkomne forslag, kan vi ikke ændre det store; 

men vi tager med glæde imod jeres ønsker, så der er noget for bestyrelsen at arbejde med. 

 

Vores deltagelse i udenbys løb har også igen i år været fint og med plads til det sociale også. Jeg vil 

ikke fokusere så meget på distancerne eller de direkte opnåede tider, det vigtigste er at få så mange 

som muligt med ud. 

 

Guderup Løbet blev i år afholdt med tilfredsstillende deltagelse og afvikling. Det fungerer 

efterhånden efter ønske her fra huset. Selvfølgelig kunne vi da ønske flere deltagere, men vi må 

konstatere at konkurrencen jo ikke bliver mindre om deltagerne samt folk også vil prøve kræfter 

med nye løb. 

 Men da løbet jo er klubbens ansigt udad til bør vi stadig give det en høj prioritet. 

 

Tak til den som arrangerede grill aften i ”laden” i skoven og da det var lidt fugtigt var vi glade for at 

Vita og Torben gav os husly, så vi slap for at aflyse. Vi syntes det var en god planlægning med et 

sådan initiativt. 

 

Vi deltog faktisk i alle de planlagte løb og håber da også at fånogle input til næste års kalender. Vi 

har planlagt Havbundsløbet som en tur med noget at spise efter løbet. Men mere herom senere. Vi 

har tidligere været inde på et kvindeløb, skal der laves noget der !!!!!!???????????!!! 

 

DGI´s Cross turnering er både sjov og god vinter/intervaltræning, så prøv det man binder sig jo ikke 

for flere løb end tiden tillader. 

 

Vores intervaltræning gik lidt i stå, var det for hårdt elller har der været for mange skader? 

I den forbindelse vil jeg da lige nævne at vores tirsdag / torsdags træning er ren konkurrence. 

 

Vi har snakket om tanker om et info / åbent hus efter nytår, hvor vi eventuelt kunne få lidt at vide 

om kost og træning. Det skulle så også være for at få fat nogle af den mange i området som vi ikke 

har kontakt med. 

 

Vores tøjudvalg har fået mange nye farver ud på landevejene, og det må siges at det er et fint 

program, og med et par sessioner om året synes jeg er passende. 

 

Vores hjemmeside skifter plads, og i den forbindelse er der planlagt en fornyelse. 



   
 

 
 

 

En ting der fungerer perfekt er blot rygtet om en fødselsdag, straks er omklædningsrummet fyldt, er 

der kage i dag? 

 

Carsten indførte sidste år en ”tradition” op til jul, mon han husker det igen?? 

 

Når vi skal have valgt medlemmer til bestyrelsen er der ingen som skal holde sig tilbage, vi skal jo 

have fornyelse i klubben. 

 

Jeg er igen i år sikker på at noget jeg burde have nævnt, har jeg nok bare glemt. 

 

Jeg syntes igen i år at det har været en god sæson for klubben; men husk kun på grund af DIN 

indsats. 

 

Med disse ord vil jeg lægge op til debat og håber da der er nogen som har kommentarer eller 

spørgsmål. Hvis du har noget på hjertet så sig endelig til, din ide er bestemt lige så god og måske 

bedre end noget vi bare gør som vi plejer. 

 

Derefter står Thorkild for julefrokosten efter aftale med Festudvalget. 

 

På egne og bestyrelsens vegne. 

Formanden. 

 

 

 

3. Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

(Hans Christian Møller. Har revideret 20-11-2014) 

 

 

4. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

5. Valg af bestyrelsen i henhold til §5 

Carsten Levin Nielsen, Preben Skovmand og Hans Jensen blev valgt for en 2 årig periode. Alle 

takkede for valget. 

 

 Bestyrelsen består nu af følgende:  

Preben Skovmand 

Carsten Levin Nielsen 

Hans Henrik Jensen 

Ove Jørgensen 

John Harmsen. 

 



   
 

 
 

 

 

6. Valg af revisor 

H.C. Møller blev valgt som revisor. 

 

 

7. Eventuelt 

Der blev debatteret lystigt. 

”Vi skal være mere synlige/hurtigere med lancering af Guderupløbet.Sende mail til tidligere 

deltagere” 

”Klubberne skal være bedre til at løbe sammen” 

”Kan man få nogle fra EUI med” 

”Hjemmesider til lancering af løb : Motionsløb.dk  Vores puls.dk” 

”Klubsammenarbejdet bør forbedres fremover” 

”Synliggørelse med flyers” 

 

 

Erika Harmsen blev valgt som ”Årets Guderupper.”,  bl.a.: for  

     

Altid et godt humør. 

En flittig trænings-indsats.  

En fornem repræsentant 

for Guderup Løbeklub. 

 

På bestyrelsens vegne sagde Carsten nogle bevingede ord til Kaj og takkede for hans indsats 

gennem tiden; med lovning på at vi forsat vil gøre brug af ham. 

 

 

Ref. 

Carsten. 


