
   
 

 
 

 

Referat 
 

Generalforsamling i 

Guderup Løbeklub 2015 

 

 Fredag 19. november.  

Aktivitetscentret  

i Guderup 

        
Klokken:18:00 

 

 

Der var mødt 18 medlemmer op til årets generalforsamling, bestyrelsen bød 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. 

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

var indkaldt efter reglerne.  

Hvorefter han gennemgik dagsordenen og gav ordet til bestyrelsen, som læste årsberetningen. 

Formanden Preben Skovmand var forhindret i at deltage på GF. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

2. Årsberetning. 

Årsberetning ved bestyrelsen. 

 

Beretning 2015-11-19 

Bestyrelsen vil starte med at byde alle velkommen til den årlige generalforsamling. 

Croos tuneringen sidste år, hvor vi var godt repræsenteret med mange fine placeringer.  

Dem der ikke har meldt sig til i år kan stadig godt være med, da du også kan melde dig 

til enkelt vis på selve dagen. 

Vores løb langt arrangement, ar der rigtig god opbakning til igen igen.  

For nogen var det en god start igen lige efter juleferien. (Man havde måske fyldt depoterne og 

restitueret mere end normalt). Det skal der også være plads til. 

Ved sidste års GF blev der talt om ”At skal være bedre til at løbe sammen med de andre klubber” 

Derfor: ”Som noget nyt i vores Løb Langt Serie, har vi snakket med nogen fra de andre klubber,  

at betale 10 kr. pr gang du løber med. 

Pengene ville så blive brugt på et arrangement eller et foredrag. Det er da samarbejde med vores 

naboklubber. 

I relation til ovenstående har vi GLK Sammen med Augustenborg Løbeklub arrangeret løbe-kursus 

med Løb Let. Kurset tog ca. 4 timer. Det var et interessant kursus med deltagere fra andre klubber. 

Tak til Ove for at være tov-holder. 

Vores Guderup løb gik jo også godt, trods tilmeldingerne gik lidt træg i starten, kom vi op på 

samme niveau som vi plejer.  

Gode placeringer af vores egne løbere, tillykke med det.  

MANGE TAK til alle hjælperne. Uden jer var det ikke nemt. 

”Gik jo også godt” Vi får meget gode tilbagemeldinger af arrangementet. Det er fordi vi er gode. I 

er gode. 

Det er nemlig ikke noget man bare gør. 

Bestyrelsen evaluerer hvert år løbet og forsøger at lave forbedringer til næste år. 

Guderupløbet næste år 1. Maj. Ved sidste GF var der et ønske om at vi skulle være mere synlige og 

før ude med information omkring Guderupløbet. Derfor har bestyrelsen udarbejdet en detaljeret 

tidsplan.  

 

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. 

 

 

På egne og bestyrelsens vegne. 

Formanden. 

 

 

3. Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

(Hans Christian Møller. Har revideret ) 

 

 

4. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

5. Valg af bestyrelsen i henhold til §5 

Ove ville trække sit kandidat, hvis en anden havde lyst til at opstille. 

Ove Jørgensen og John Harmsen blev valgt for en 2 årig periode. De 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. 

Bl.a. blev en tur til ”Årø Rundt” nævnt som en klubtur.  

Ruterne er: 5, 10 & 16 km. 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Kaj Madsen blev valgt som ”Årets Guderupper.”,  bl.a.: for  

     

Altid et godt humør. 

En flittig trænings-indsats.  

En fornem repræsentant 

for Guderup Løbeklub. 

 

 

 

Ref. 

Carsten. 


