
   
 

 
 

 

Referat 
 

Generalforsamling i 

Guderup Løbeklub 2017 

 

 Fredag 10. november.  

Aktivitetscentret  

i Guderup 

        
Klokken:19:00 

 

 

Der var mødt 25 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 formanden Preben, som læste 

årsberetningen. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

2. Årsberetning. 

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

”Vedtægterne §2”: Klubbens formål: at skabe interesse for løb og motion under hyggelige former. 

Sekundært at arrangere og deltage i løb. 

”Hyggelige former” og ”Klubben”. Klubben er jer/os altså medlemmerne. 

Det er vel derfor vi kommer og vil være en del af klubben. Netop fordi vi gør det på den måde vi 

gør det. Men kunne vi gøre det anderledes? xxxx 

2017 startede med et foredrag af triatleten Catrine Brock. Der var flot tilslutning også med 

medlemmer fra vores naboløbeklubber, der var inviteret. 

 

Næste aktivitet var Løb Langt. Der var ca. 60 deltagere. SUPER. Et godt arrangement. Et godt 

koncept skabt i fællesskab af løbeklubberne på Als. 

(Det var en gentagelse af 2016  ) 

 

Guderupløbet nr. 24 i rækken. 77 deltagere. Med spænding til det sidste. Hvor mange kommer? 

Det var lidt for spændende. På den måde man i dag via nettet tilmelder sig løb. Kommer ca. 50% af 

tilmeldingerne ca. en uge før. Bestyrelsen har snakket meget om hvordan man kan forbedre dette, 

herunder markedsføring, hvordan og hvor. En meget stor tak til alle vores hjælpere uden jer 

intet Guderupløb.  

Meget gode resultater fra GLK:  

Drenge 5 km.  Nr. 1 Zacharias Fack Caspersen 

Damer 10 km. Nr. 2 Gitte Mathiesen, Nr. 3 Birgitte Hultgreen 

Herre ½ maraton. Nr. 1 Preben Skovmand 

Vi har deltaget til Søløbet i Nordborg. 

Dorthe Krath nr. 4 Preben Skovmand nr. 5 

 

 

Nordborg Marathon  Havde vi en mand på skamlen Nr. 3 (Preben Skovmand.) 

 

Klubløb Klubløbet blev afviklet i forbindelse med Vidar Motions 40 års jubilæum. Med en 

efterfølgende fest. 

(Næste års klubløb er bestemt. Det er Løjtløbet) 

Vi har i år forsøgt os med lidt MTB. 

Er det noget vi skal arbejde videre med? 

I hvilken form skal det da foregå? 

 

 

Ellers har vi et ganske godt tøjkatalog. Brug det. 

Med disse ord vil vi 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.  Preben. 



   
 

 
 

Kommentarer til årsberetningen: 

 Cross: Det er et godt arrangement. Alle kan være med. Det er god træning for at holde sig i 

gang. Man behøver ikke at løbe alle løb. Man løber 7 forskellige steder i Sønderjylland. 

 Cyklingen tager langt tid. Evt. om lørdagen og i grupper hvor man kan del sig op. 
 

 

 

3. Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

(Poul Hansen har revideret revideret ).  

Der er 33 betalende medlemmer. ”Vi vil så gerne være lidt flere.” 

 

4. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag 

 

5. Valg af bestyrelsen i henhold til §5 

Poul og John blev valgt. (Poul er nyt bestyrelsesmedlem) 

Tak til Ove for 8 års ihærdig indsats i bestyrelsen. (Blev valgt okt.09) 

 

 

 Bestyrelsen består nu af følgende:  

Preben Skovmand 

Carsten Levin Nielsen 

Hans Henrik Jensen 

Poul Hansen 

John Harmsen. 

 

 

 

6. Valg af revisor 

Ove Jørgensen blev valgt som revisor. 

 

 

7. Eventuelt 

Løjtløbet er valgt som klubløb 2018 

Intervaltræning 

Kunne man lave en eller anden form for kommunikation SMS/mail 

til f.eks. koordinering af fællestransport ved arrangementer. 

Kunne vi prøve at lave et crossløb i Nørreskoven evt. nedsætte en arbejdsgruppe. 

MTB ikke cykle i langt tid men cykle med høj puls. Som intervaltræning. 7-8 km. 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Inge Madsen blev valgt som ”Årets Guderupper.” 

”Årets Guderupper”     

Tildeles Inge Madsen. 

For det ALTID gode humør, den yderst stabile træningsindsats. 

 

Kommentarer til Årets Guderupper 2017. 

 

Årets Guderupper 2017. 

Personen som bestyrelsen i år har valgt at pege på er en der har udmærket sig ved b.la. følgende: Et 

godt humør. Kommer altid til træning, når det er muligt. Dette er ikke kun noget der har stået på i 

år; men i mange år. Hun deltager næsten altid til vores arrangementer og er en god repræsentant for 

Guderup Løbeklub. 

 

Giv en hånd til Årets Guderupper 2017 Inge. 

 

Generalforsamlingen blev igen i år afholdt under hyggelige former. Der blev debatteret godt og 

sagligt. 

 

 

 

 

Ref. 

Carsten. 

 


