
   
 

 
 

 

Referat 
 

Generalforsamling i 

Guderup Løbeklub 2018 

 

 Lørdag 24. november.  

Flædbækvej 34 

     
Klokken:18:00 

 

 

Der var mødt 28 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. 

Ove Jørgensen blev valgt som dirigent. Hans takkede for valget, konstaterede at 

generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne.  

Hvorefter han gennemgik dagsordenen og gav ordet til bestyrelsen.  

Formanden Preben var forhindret i at deltage. Carsten læste årsberetningen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   
 

 
 

2. Årsberetning. 

Min beretning. Vil starte med at byde alle velkommen til den årlige generalforsamling. 

 

2018. 

 Startede med vores Løb Langt – der var ca. 55 deltagere. Dette på trods af vejret. Det bød på sne og 

sjap. (Men som en tidligere formand engang sagde ”Man kan løbe i alt slags vejr”). Løb Langt 

serien er en god klassiker, vi i løbeklubberne har fået bygget op. Godt der er tilslutning til disse 

arrangementer. 

 

Cross. 

Hans Christian blev nr. 1 i sin aldersgruppe og til de Sønderjyske Mesterskaber blev Preben nr. 2 og 

Hans Chr. Nr.3. Det var flot. 

Vores hold bestående af: Preben, Hans Chr. Og Kaj blev Sønderjysk Mester. 

Guderupløbet. Det 25. i rækken. 

Hvor vi samtidig for DGI afviklede SM half, som her betyder Sønderjysk Mesterskab i 

halvmarathon. Angående SM. For DGI, så er det sådan at løbeklubber kan få lov til at afvikle dette. 

Når man altså først er blevet godkendt til dette. 

Det indebærer at ruten skal DAF-godkendes. (Opmåles af Dansk Atletik Forbund). 

Omklædningsfaciliteter m.v. skal godkendes. Der skal ligeledes være lønnede førstehjælpere til 

stede. Udgiften afholdes af GLK. 

Vi håbede at afviklingen af SM via DGI, ville give mere omtale til vores jubilæumsløb. 

Forventningerne blev desværre ikke indfriet. DGI mødte op med en repræsentant og nogle præmier. 

Det var stort det det. 

Selve løbet: Der var ca. 140 deltagere. Samt en masse hjælpere. Stor TAK til hjælperne. Ved SM ½, 

blev både Sonny og Kaj nr. 3 i deres klasser. 

På 5 km. Blev Birthe Reese nr. 3 

Ved damerne fik vi ved SM 2 1.-pladser nemlig Hanne Fach og Dorthe Krath. 

Erika Harmsen blev ligeledes nr. 3 (I samme aldersgruppe som Dorthe) 

 

Søløbet. 

Her havde vi et flot hold. Dorthe Krath løb sig i øvrigt til en 3. plads. 

 

                  Åbenra Bjergmarathon. 

Der var fra klubben 4 med på marathon-distancen. Sonny havde en flot debut. Kaj løb sit nr. 250, 

Preben sit nr. 200 og Ove sit nr. XX. 

De var flot af Sonny og Ove de vil vise den gestus og løbe med de 2 jubilarer. 

 

Nordborg Marathon. 

der var vi ikke mange fra klubben. – Jeg (Preben) syntes det er for lidt opbakning ved sådan et 

lokalt løb. 



   
 

 
 

 

Klubtur- Åfrø Naturløbet. 

Vi var 23 afsted, det var et rigtigt godt arrangement og flotte naturlige ruter vi løb. 

Efter badet i havet eller på havnen, var der fælles spisning. En god tur, som tåler en gentagelse. 

Eller et andet lille hyggeligt løb. 

 

HCA Marathon. 

Her var der 4 fra klubben afsted: Hanne Fach, og Ander Frederiksen på ½ marathon. 

Sonny og Kaj løb marathon. Sonny satte Personlig rekord og Kaj tog en sølvmedalje med hjem som 

Danmarks Mester. 

Med hensyn til Guderupløbet, så har bestyrelsen besluttet at vi ikke afvikler dette 2019. 

Årsag: Der er ikke tilstrækkelig med deltagere. Det er lige nu trenden for løb. Der er efterhånden 

mange løbs-tilbud. Der har lige været SANTA RUN i Sønderborg, endnu et eks. på løb, der popper 

up. 

Det koster at lave et sådan løb. Tidtagning, annoncering og ressourcer, som vi nu kan bruge bedre i 

klubben. 

Men det er jo bestyrelsen, der bestemmer (ud fra medlemmernes ønsker). 

 

Det var årsberetningen. 

Jeg ønsker ikke genvalg til bestyrelsen, da jeg mener der skal nye og yngre kræfter til- hilsen 

Preben. 

Hej Carsten: hvis du har noget at tilføje eller rette – gør du bare det. 

 

 

§2. Klubbens formål: 

Primært at skabe interesse og mulighed for løb og motion under hyggelige forhold. 

Sekundært at arrangere og deltage i løb. 

 

 

På egne og bestyrelsens vegne.  Preben. 

Kommentarer til årsberetningen: 

• Den nuværende bestyrelse har besluttet ikke at afvikle Guderupløbet 2019, men vil hellere 

bruge ressourcerne på at ”pleje” egne medlemmer. 

Med fokus på et klubløb i stil med det vi havde i 2018, hvor vi fik gode tilbagemeldinger. 

 

 

 

3. Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

(Ove Haugaard Jørgensen har revideret).  

Der er 35 betalende medlemmer. ”Vi vil så gerne være lidt flere.” 

 

4. Indkomne forslag. 



   
 

 
 

Ingen indkomne forslag 

 

5. Valg af bestyrelsen i henhold til §5 

Carsten Levin Nielsen, Sonny Caspersen og Anders Frederiksen blev valgt. (Sonny og Anders er 

nye bestyrelsesmedlemmer, velkommen til.) 

Tak til Hans Jensen for 4 års ihærdig indsats i bestyrelsen.  

Tak til Preben Skovmand for 12 års ihærdig indsats. 

 

Bestyrelsen består nu af følgende: 

Carsten Levin Nielsen 

Poul Hansen 

John Harmsen 

Sonny Caspersen 

Anders Frederiksen 

 

 

 

6. Valg af revisor 

Ove Jørgensen blev valgt som revisor. 

 

 

7. Eventuelt 

”Årets Guderupper”     

Tildeles Dorthe Gehl Krath. 

 

Kommentarer til Årets Guderupper 2017. 

 

Der var flere gode kandidater. 

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

Passer sin træning. Et godt humør.  

Så er det en der bl.a. løber i ASICS…..Der er god støddæmpning. 

Asics har jo der GEL, som bruges til dæmpning. 

Det er også en som for godt og vel et år siden ikke havde løbet en halvmarathon. 

Det er der så lavet om på. 

”Guderupperen” har klaret sin halvmarathon og blev oven i købet Sønderjysk Mester på distancen. 

Årets Guderupper 2018: Dorthe Gehl Krath. 

Giv hende en hånd. 

 

 

 

Ref. 

Carsten. 


