Dato:

14. marts 2017

Vedr.:

Generalforsamling i Jyllinge Løbeklub 2017

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 23 fremmødte medlemmer.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at:
• Generalforsamlingen var lovligt varslet.
• Fremlagt dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.
• Generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
b. Formanden aflægger beretning
Formanden, Jette Nymann, indledte sin beretning ved at omtale at vi er her på Spraglehøj, hvor vi
har gode faciliteter og er rigtig glade for at være.
Jette fortalte, at der løbende måles antal af medlemmer. Niveauet på ca. 300 holdes.
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Bestyrelsen har været lidt usikre på hvor mange begyndere der fortsatte efter afsluttet begyndertræning.
Målinger viser, at vi ligger ret pænt med en procent på ca. 70, hvilket er over gennemsnit på
landsplan.
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I klubbens bestyrelse fokuserer vi meget på uddannelse af vore trænere. Her ligger vi også pænt til i
forhold landsgennemsnittet. Senest har Jyllinge Løbeklub været repræsenteret på et stort
løbeseminar i Odense, hvilket har været til god inspiration.
I løbet af året har der været afholdt vores traditionelle arrangementer i form af
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begyndertræning
Foredrag
Skovtur
Coopertest
Stafet for livet
Jyllingeløbet
Fællestur til Eremitageløbet
Flyers-uddeling med efterfølgende morgenmad
Nytårskur & gløgg
Sommerfest & julefrokost
Individuelle holdarrangementer
Nye oplevelser
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2016 har budt på nye oplevelser, der alle har været hyggelige:

•
•
•
•

Laserrun – på initiativ fra aktiv beboer i Jyllinge. God aften og godt initiativ.
Swing og Motion – afholdt en lørdag formiddag – eksempel fra kurser.
Juletræsfældning – hvor familie kunne tage ud med klubben og fælde juletræ.
Fælles maraton træning – samarbejde med Sparta. Vi har nu 3 hold der træner hver lørdag.

Hvad skal der så ske i 2017.
•
•
•
•
•

Fortsat samarbejde med Løberen, hvor vi kan købe sportstøj med rabat.
Forfodsløb, som genopstartes og hvor vi måske inviterer andre klubber til deltagelse.
Jyllingeløbet.
Stafet for livet, hvor vi vil deltage for 4 år i træk.
Diverse klubarrangementer.

I særdeleshed vil vi have fokus på vores trænere, som i dagligdagen gør et kæmpe arbejde og er en
stor grund til, at det går godt i klubben. En del af trænerne skal have en række kurser, idet selve
uddannelsen ændres.
Desuden iværksættes initiativer til, at forbedre overgangen fra begynder til motionist. Her kan vi gøre
det bedre- og det skal vi!
Jette sluttede sin beretning med en stor tak til alle de frivillige i klubben. De gør en kæmpeindsats og
opfordrede alle til, at huske, at påskynde det i dagligdagen.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til formandens beretning.
•

Finn Mortensen spurgte til sammensætning af diverse udvalg, hvortil formanden svarede, at
de primært består af bestyrelsesmedlemmerne, men, at der bl.a. i sponsorudvalget,
aktivitetsudvalget og begynderudvalget også er medlemmer. Klubben har altid brug for
frivillige i diverse udvalg.

•

Susanne Wendelbo kommenterede, at det er dejligt, at se en klub i udvikling samtidig med
man holder fast i traditionerne.

Dirigenten konstaterede herefter, at formandens beretning er godkendt enstemmigt.
c. Kassereren fremlægger revideret regnskab
Kassereren, Kim Klokhøj, fortalte, at der igennem året havde været mange ekstraordinære indtægter
og en reduktion i antallet af forventede arrangementer, og henviste i øvrigt til det distribuerede
regnskabsmateriale.
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Kim kunne berette, at årets resultat blev overskud på kr. 2.702,84 mod et budgetteret underskud på
kr. 42.300. Dette resultat betyder, at løbeklubben aktuelt har en formue på kr. 125.000.
Kassereren kunne oplyse, at regnskabet er godkendt af revisor og underskrevet af den samlede
bestyrelse.
Dirigent spurgte til kommentarer til regnskabs beretningen:
•

Henrik Marcussen foreslog, at der blev tildelt belønning til de frivillige. Et forslag Jeanett
Egebak bakkede op om. Bestyrelsen oplyste, at der allerede er planlagt initiativer i den
retning.

•

Finn Mortensen kommenterede, at det er et væsentligt beløb klubben har i formue og
opfordrer den kommende bestyrelse til ”at bruge nogle penge”.

•

Michael Jensen – opfordrede bestyrelsen til at anskaffe ordentligt udstyr – f.eks. ure.
Næstformanden, fortalte at der er fokus herpå i bestyrelsen.

•

Jeanett Egebak mente at, det var mere attraktivt at købe ”lækre” trøjer og tøj til trænerne.

Dirigent konstaterede herefter, at regnskab blev godkendt.
d. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
e. Fastsættelse af kontingent
Kassereren, Kim Klokhøj, gennemgik forudsætningerne for 2017 budgettet. Der budgetteres med et
forventet underskud på ca. kr. 35.000, hvilket er i overensstemmelse med bestyrelsens ambition om, at
få nedbragt klubbens formue til gavn for medlemmerne. Det betyder et kontingent forslag på kr. 300 for
2017, hvilket er uforandret i forhold til 2016.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var nogle spørgsmål.
•

Susanne Wendelbo spurgte om begyndere betaler det samme kontingentbeløb som
motionisterne. Dette blev bekræftet af kassereren.

Dirigenten konstaterede herefter, at kontingentet for 2017 er godkendt.
f.

Valg til bestyrelse
•
•
•
•
•

Næstformand – Finn Petersen – modtager genvalg – genvalgt for 2 år
Kasserer – Kim Klokhøj – modtager ikke genvalg - Kenni Strømberg Hansen valgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem 1 (erstatter Kenni S.H.) – Christina Chabert - valgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem 3 – Carsten Jørgensen – modtager genvalg – genvalgt for 2 år.
Suppleant 1 – Berit Kristensen – valgt for 1 år.

4

•
•

Suppleant 2 – Torben Bjørneboe – modtager genvalg – valgt for 1 år.
Revisor suppleant – Helle Martinsen – modtager genvalg – valgt for 1 år

Bestyrelsens sammensætning er herefter følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3

Jette Nymann
Finn Petersen
Kenni Strømberg Hansen
Thorben Rasmussen
Christina Chabert
Kim Andersen
Carsten Jørgensen

•
•

Suppleant 1
Suppleant 2

Berit Christensen
Torben Bjørneboe

•
•

Revisor
Revisor suppleant

Dorthe Kruså
Helle Martinsen

g. Eventuelt
Anette Marcussen fra sponsorudvalget oplyste, at det er lykkedes at få nogle sponsoraftaler i hus. Vi skal
bruge et banner stativ. Hvornår vil det kunne være på plads? Finn Petersen svarede, at det opsættes den
kommende weekend.
Anette Marcussen oplyste, at klubben tilbyder sponsorer 3 forskellige Sponsorpakker. Pakker af hhv. kr.
5.000 (guldsponsorat), kr. 2. 000 (sølvsponsorat) og fra kr. 1.000 (bronzesponsorat).
Jeanett Egebak spurgte om der kunne komme sponsorplader op indendørs. Det vil bestyrelsen
undersøge.
Michael Jensen takkede klubbens bestyrelse og frivillige for arbejdet.
Idet Kim Klokhøj har valgt, at fratræde sit virke som kasserer, takkede formanden Kim for sit store arbejde
i bestyrelsen.
Afslutning:
Formand og dirigent takkede forsamlingen for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for
afsluttet.
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Godkendelse af referat fra Generalforsamling i Jyllinge Løbeklub afholdt d. 14. marts 2017
Dato
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3
Dirigent

Underskrift

Jette Nymann
Finn Petersen
Kenni Strømberg Hansen
Thorben Rasmussen
Christina Chabert
Kim Andersen
Carsten Jørgensen
Finn Mortensen
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