Dato:

9. marts 2016

Vedr.:

Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at:




Generalforsamlingen var lovligt varsel.
Fremlagt dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.
Generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

b. Formanden aflægger beretning.
Formanden, Jette Nymann, indledte en fyldestgørende årsberetning med, at omtale
løbeklubbens 10 jubilæum i september 2015. En mærkedag som blev behørigt
fejret.
Bestyrelsen havde indstillet Henrik Mortensen til Nordea prisen bl.a. grundet hans
meget flotte resultater i flere officielle løb. Henrik fik tildelt prisen på kr. 15.000 som
blev delt mellem klub og medlem.
Forrige år fik løbeklubben tildelt foreningsprisen på kr. 15.000. Bestyrelsen havde
valgt, at lægge beslutning om anvendelse heraf ud til trænerne. Valget faldt på
henholdsvis kursus i forfodsløb og diverse redskaber. Dette har betydet, at klubben
nu har 2 certificerede instruktører i forfodsløb. Aktuel gennemføres prøvetræning
med klubbens trænere, hvilket betyder, at vi i løbet af det kommende år, vil kunne
tilbyde forfodsløb i klubben.
Endnu et nyt tiltag blev søsat i den forgangne sæson. Walk´n Talk, som også
fortsætter i den nye sæson.
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Et nyt trænerudvalg har set dagens lys, og det er meget konstruktiv. Mange gode
ideer kommer op. Bl.a. er løbeholdenes intervaller blevet harmoniseret. Dette har
medført nogle holdflytninger, og der er skabt en mere jævn fordeling.
Flere trænere har deltaget på DGI’s Trænerseminar i Odense. Rigtig inspirerende.
Der er anskaffet træningsredskaber for omkring Kr. 5.000. Styrketræningsredskaberne forefindes i skuret på Spraglehøj og er til fri afbenyttelse.
Der er udarbejdet en trænermappe til støtte og vejledning for trænerne. Mappen,
der er et levende dokument og som vil blive vedligeholdt kontinuerligt, forestår
aktuelt udsendelse.
Bestyrelse og sponsorudvalg arbejder aktuelt ihærdigt på sponsorpakker.
I løbet af året har der været en række aktiviteter:













Begyndertræning
2 Foredrag
Skovtur
Coopertest
Stafet for livet
Jyllingeløbet
Fælles tur til Eremitageløbet
Fastelavn
Flyers uddeling med efterfølgende morgenmad
Gløgg & Nytårskur
Jubilæumsfest & Julefrokost
Individuelle hold arrangementer

Formanden sluttede sin beretning ved dels, at se fremad på den nye sæson, som
bl.a. kommer til at indeholde:







Samarbejdsaftale med Sportsbutik
Opstart af forfodsløb
Jyllingeløbet
Stafet for livet
Fælles arrangement for alle udvalg
Spraglehøj
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Sponsorpakker
Div. klubarrangementer
Sociale arrangementer

og dels, at takke alle klubbens frivillige.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til
formandens beretning.
Finn Petersen kommenterede, at der allerede var kommet 1 henvendelse på
forfodsløb blot efter få dage.
Dirigenten konstaterede formandens beretning som godkendt.
c. Kassereren fremlægger revideret regnskab
Klubbens kasserere, Kim Klokhøj, fremlagde klubbens regnskab.
Årets resultat udviste et overskud på kr. 58.393,43, hvilket primært kan tilskrives
øgede sponsorindtægter.
Balancen udviser et aktuelt indestående på kr. 121.000.
Kassereren oplyste, at regnskabet er godkendt af revisor og underskrevet af den
samlede bestyrelse.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til
kassererrens fremlæggelse af regnskabet.
Lis Engquist spurgte; ”Hvorfor er klublokalerne dobbelt op i forhold til budget”. Hertil
svarede formanden, at klubben har en fast husleje som betales til Roskilde
kommune, og dertil kommer anskaffelse af forskelligt udstyr.
Formanden spurgte om der var interesse i, fremover, at få udsendt regnskabet
sammen med indkaldelse til generalforsamling. Dette var der tilslutning til, hvilket
bestyrelsen noteret sig.
Dirigenten konstaterede, at forsamlingen godkendte regnskabet.
d. Behandling af indkomne forslag
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Ingen indkomne forslag.
Torben Bjørneboe spurgte; ”kunne bestyrelsen ikke anvise på hjemmesiden, at der
ikke er indkommet forslag, således man ikke søger forgæves”. Bestyrelsen tager
forslaget ad notam.
e. Fastsættelse af kontingent
Klubbens kasserere, Kim Klokhøj, gennemgik forudsætninger for det forventede
budget.
Bestyrelsen påregner ikke samme indtægtsniveau som realiseret for 2015.
Kursusaktiviteter er hævet idet bestyrelsen ønsker, yderligere, at dygtiggøre
trænerstaben.
Budgettet udviser et underskud på kr. 42.300, hvilket er et klart signal om, at
klubbens midler kommer i arbejde til gavn for medlemmerne.
Bestyrelsen forslår uændret niveau for kontingent, dvs. kr. 300
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til
bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent.
Idet der ikke var spørgsmål hertil konstaterede dirigenten, at forsamlingen
godkender kr. 300 som kontingent for den kommende sæson.
f. Valg til bestyrelse
Formand
Sekretær
Medlem 2
Revisor
Suppl-1
Suppl-2
Rev. Suppl.

Jette Nymann, genopstiller. Genvalgt for 2 år.
Thorben Rasmussen, genopstiller. Genvalgt for 2 år.
Kim Andersen, genopstiller. Genvalgt for 2 år.
Dorthe Kruså, genopstiller. Genvalgt for 2 år.
Kenni Strømberg Hansen, valgt for 1 år.
Torben Bjørneboe, valgt for 1 år.
Helle Martinsen, valgt for 1 år.
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Bestyrelsens sammensætninger er herefter følgende:
Formand
Næstformand
Kasserere
Sekretær
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3

Jette Nymann
Finn Petersen
Kim Klokhøj
Thorben Rasmussen
Kirsten Selnø
Kim Andersen
Carsten Jørgensen

Suppl-1
Suppl-2

Kenni Strømberg Hansen
Torben Bjørneboe

Revisor
Rev. Suppl.

Dorthe Kruså
Helle Martinsen

g. Eventuelt.
Anders Hecquet udtrykte stor ros til bestyrelsen for, at opretholde et højt
arrangementsniveau. Hertil supplerede formanden, at der faktisk er 1 arrangement
hver måned.
Bestyrelsen søger aktuelt medlemmer til aktivitetsudvalget. Mon der var nogle der
kunne være interesseret enten i at deltage, eller bringe budskabet videre på holdene til
mulige interesserede.
Bestyrelsen søger aktuelt medlemmer til sponsorudvalget. Mon der var nogle der
kunne være interesseret enten i at deltage, eller bringe budskabet videre på holdene til
mulige interesserede.
Lis Engquist; ”jeg har forgæves forsøgt at skifte hold på Conventus. Findes der en
vejledning og kunne man anvise på hjemmesiden hvordan? ”. Kim Andersen bad Lis
om, at sende en e-mail til webmaster eller til Jette Nymann. Conventus er under
omlægning, og indtil dette er klar, er mail vejen til ændring.
Der åbnes for kontingentindbetaling fra og med 10. marts.
Afslutning:
Dirigenten takkede forsamling for god ro og orden, og erklærede generelformsamling for
afsluttet. Forsamlingen takkede dirigenten, Finn Mortensen, for underholdende
gennemførsel af generalforsamlingen.
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