Referat fra generalforsamling 11.03.2015
Dato:
Klokkeslæt:
Hvor:
Deltagelse:

11. marts 2015
19.00 – 20.05
”Bastionen”, Spraglehøj Idrætsanlæg, Baunegårdsvej, 4040 Jyllinge
32 fremmødte og stemmeberettigede medlemmer

Afbud:

Dagsorden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Aflæggelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelse og suppleanter
Eventuelt

Formand, Jette Nymann, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, og gik straks over til
dagsordenens pkt. A

Pkt. A: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henrik Mortensen som dirigent. Henrik blev enstemmigt valgt med
akklamation.
Den valgte dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i
overensstemmelsen med klubbens vedtægter, og at der ikke forelå indvendinger mod
indkaldelsen. Han gav herefter ordet til formanden.

Pkt. B: Formanden aflægger beretning
Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at 2014 havde været et begivenhedsrigt og
aktivt år for Jyllinge Løbeklub og dens bestyrelse. Hun orienterede derefter generalforsamlingen
om de mest centrale begivenheder og aktiviteter gennem det forløbne år:
Klubben har:






fraflyttet den ”go’e” gamle barakbygning, og er i sommeren 2014 flyttet ind i et helt nyt,
moderne klubhus, ”Bastionen”, opført af Roskilde Kommune. ”Bastionen” drives og
administreres af ”største bruger”, Jyllinge FC, med hvem løbeklubben har et fremragende
samarbejde baseret på en skriftlig samarbejdsaftale, der også er godkendt af ejeren,
Roskilde Kommune.
fået ny og langt mere tilgængelig hjemmeside.
taget ejerskab af Facebook gruppen ”Jyllinge Løbeklub”, der er åben for alle medlemmer.
Facebook gruppen anvendes flittigt til kommunikation til og mellem klubbens medlemmer.
fået sin egen Facebook profil ”Jyllinge Løbeklub Spraglehøj”, så bestyrelsen klart kan
kommunikere som bestyrelse i Facebook gruppen.




fået Roskilde Kommunes Foreningspris 2014 i september 2014 med hædrende omtale og
medfølgende 15.000 kr. Beløbet er disponeret til træningsworkshops for medlemmerne,
cross-fit redskaber og træner uddannelse i forfods-løb.
arrangeret en lang række aktiviteter for og med medlemmerne:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 velbesøgte medlems-foredrag med Heidi Dehn
Fælles Fun & Run arrangement for medlemmer
Det store Jyllinge løb i juni 2014
Skovturs-arrangement i maj 2014 for medlemmerne
Deltaget med eget hold i Kræftens Bekæmpelses 24 timers ”Stafet for Livet”
arrangement
Arrangeret fælles transport til Eremitage-løbet i oktober 2014
Afholdt julefrokost-, gløgg-, nytårskur- og sommerfest- arrangementer
En lang række individuelle hold-arrangementer
Samt endnu en gang skabt en succesfuld nybegynder-træning, inkl. medlemsuddeling af flyers og målrettede forsøg på også at hverve allerede aktive
motionister til klubbens løbe- og Power Walk hold.

Formanden berettede endvidere om kommende aktiviteter i 2015:










Fokus på Power Walk og opstart af et regulært Walk’n Talk hold
Fokus på at fastholde nybegyndere som aktive medlemmer – også efter begyndertræningens afslutning
Udnyttelse af Spraglehøj til træning, møder og fester, idet det bemærkedes, at Jyllinge FC
just havde fået tilsagn fra Roskilde Kommunes Fritids- og Kulturudvalg om en bevilling på
368.000 kr. til etablering af en moderne multibane med gummibelægning og fitness
redskaber. Banen vil også være til rådighed for løbeklubbens medlemmer.
Samarbejdsaftale med Sportsmaster, Stenløse
Etablering af et helt nyt træner-udvalg, der skal sikre bedre koordination mellem holdene,
udvikling af træner-egenskaber og nye træningsmetoder
Deltagelse i ”Stafet for Livet” 2015
Jyllinge Løbet (hvor til aktivitets-udvalget allerede har skaffet en lang række sponsorater)
Klubbens officielle 10 års fødselsdag (03.09.2015), der fejres ved bl.a. klubbens
sommerfest

Formanden sluttede sin beretning med at takke alle frivillige og aktive medlemmer i klubben for
deres indsats og medlemskab.
Efter formandens beretning udtrykte Jonn Brøsen ønske om flytning af forgængerfeltet over
Baunegårdsvej, og generelt bedre sikkerhed for gående/løbende trafikanter og cykler på
parkeringsplads-området.
Formanden lovede at medtage og fremføre ønsket ved næste samarbejdsmøde med Jyllinge FC
med sigte på forelæggelse for den relevante kommunale forvaltning.
Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget med akklamation.

Pkt. C: Aflæggelse af revideret regnskab
Kasserer Finn Petersen fremlagde regnskabet for 2014:
Finn Petersen fremhævede:


Øgede indtægter som følge af flere medlemmer og flere deltagere til fester (større
deltager indtægter)



Let øgede udgifter som følge af udgifter til indretning af nyt klubhus, der stort set er
blevet kompenseret af færre omkostninger til administration, udvalg og marketing.

Herved fremkom et resultat for regnskabsåret 2014 på et underskud på ca. 44.000 kr. mod et
budgetteret underskud på ca. 52.400 kr.
Det forelagte regnskab er blevet revideret af den valgte revisor, der har godkendt regnskabet
uden anmærkninger.
Anders Hecquet spurgte efterfølgende til klubbens aktiver, hvor til kassereren oplyste, at
aktiverne ved afslutning af regnskabsåret 2014 udgør ca. 56.100 kr. Ved udgangen af det
foregående regnskabsår (2013) udgjorde aktiverne ca. 102.800 kr.
Jette Madsen spurgte til regnskabets post til ”Klublokaler” på 53.245 kr., og ønskede oplyst, om
der var tale om løbende driftsudgifter eller en indgangs-investering. Formanden kunne berolige
med, at der ikke var tale om driftsomkostninger, men investering i bl.a. service, køkken o.l. i
samarbejde med Jyllinge FC.
Herefter godkendte generalforsamlingen regnskabet og kassererens fremlæggelse med
akklamation.

Pkt. D: Indkomne forslag
Til generalforsamlingens beslutning var indkommet et forslag fra bestyrelsen til ændring af
klubbens vedtægter § 5 Kontingent.
Bestyrelsen foreslog, at eksisterende § 5.3: ”Nye medlemmer som indmeldes i løbet af sæsonen,
betaler fuld pris for den resterende del af sæsonen.” udgår, og erstattes af følgende nye § 5.3:
”Nye medlemmer som indmeldes inden nytår (dvs. imellem den 1. april og den 31. december)
skal betale fuldt kontingent for sæsonen.
Nye medlemmer som indmeldes efter nytår, og inden den nye sæson starter (dvs. imellem den
1. januar og den 31. marts) vil være kontingentfri for denne periode, og skal derfor først betale
kontingent fra og med den nye sæson.”
Efter en kort diskussion bragte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning, og det
blev vedtaget af generalforsamlingen med alle deltagende medlemmers stemmer på nær 2, der
stemte i mod

Pkt. E: Fastsættelse af kontingent
Kasserer Finn Petersen fremlagde budget for 2015 til understøttelse af kontingent på 300 kr. pr.
medlem for sæsonen 2015/2016. Budgettet for 2015 balancerer med et beskedent overskud på
70 kr.
Budgettet og kontingentet blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Pkt. F: Valg til bestyrelse og suppleanter
Dirigenten ledte valget af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, idet følgende
bestyrelsesposter er på valg i ulige år, d.v.s. 2015
 Næstformand: Den nuværende næstformand Karina Sørensen ønskede ikke genvalg.
Dirigenten efterlyste kandidater. På bestyrelsens vegne foreslog formanden Finn Petersen
som ny næstformand. Da der ikke fremkom andre kandidater, valgte generalforsamlingen
Finn Petersen til ny næstformand med akklamation.
 Kasserer: Den nuværende kasserer Finn Petersen ønskede ikke genvalg. Dirigenten
efterlyste kandidater. På bestyrelsens vegne foreslog formanden Kim Klokhøj som ny








kasserer. Da der ikke fremkom andre kandidater, valgte generalforsamlingen Kim
Klokhøj til ny kasserer med akklamation.
Bestyrelsesmedlem 1: Det nuværende medlem Kirsten Selnø var villig til genvalg.
Dirigenten efterlyste kandidater. Da der ikke fremkom andre kandidater, genvalgte
generalforsamlingen Kirsten Selnø med akklamation.
Bestyrelsesmedlem 3; Det nuværende medlem Gitte Wagner Hansen ønskede ikke
genvalg. Dirigenten efterlyste kandidater. På bestyrelsens vegne foreslog formanden
Carsten Jørgensen som nyt medlem. Da der ikke fremkom andre kandidater, valgte
generalforsamlingen Carsten Jørgensen til nyt bestyrelsesmedlem med akklamation.
Suppleanter: Dirigenten efterlyste yderligere kandidater, og Thorben Rasmussen meldte
sig som kandidat som suppleant. Nuværende suppleant Torben Bjørneboe var villig til
genvalg. Dirigenten efterlyste yderligere kandidater. Da der ikke fremkom andre
kandidater, valgte generalforsamlingen Thorben Rasmussen og Torben Bjørneboe
som suppleanter til bestyrelsen med akklamation.
Revisorsuppleant: Den nuværende revisor suppleant Helle Martinsen var villig til genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte herefter Helle Martinsen med akklamation.

Pkt. G: Eventuelt
Både Allan Enevoldsen, Anders Hecquet og Birthe Bentzon tog ordet og takkede bestyrelsen for
dens ihærdige arbejde i det forgangne år. Alle tre så frem til bestyrelsens fortsatte gode og
effektive arbejde i det kommende år.
Jeanette Rasmussen lod forstå, at der erl behov for nye medlemmer i aktivitetsudvalget, når
årets Jyllinge Løb er overstået, og hun og formanden opfordrede derfor klubbens medlemmer til
at indtræde i aktivitetsudvalget.
På resten af bestyrelsens vegne takkede Kirsten Selnø de to afgående medlemmer, Karina
Sørensen og Gitte Wagner Hansen for deres indsats – og tålmodighed – i bestyrelsen, og
overrakte en ”tak-for-indsatsen” erkendtlighed, der kan nydes, når savnet af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer bliver for stort!
Til sidst takkede dirigenten for fremmødet samt god ro og orden under generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.05.

