Brørup Løbeklub

Referat af Brørup Løbeklub's ordinære generalforsamling
Mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00, Brørup Skole, Lokale 29
Tilstedeværende: Alle fra Bestyrelsen (Sanne, Jan, Erik, Tonny og Michael), begge suppleanter (Charlotte og
Torben) samt medlemmer af klubben.

Ad 1 - Valg af dirigent
Rasmus Andersen blev foreslået og blev valgt. Rasmus konstaterede at den ordinære generalforsamling var
blevet lovligt varslet i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Ad 2 - Valg af referent
Michael blev foreslået og blev valgt

Ad 3 - Formandens beretning
Der har i det forgangne år i gennemsnit været 15 løbere til træning. Det største antal var 22 løbere til
træning og det var hændt flere gange.
Der var hele 7 løbere med fra klubben med til Berlin i forbindelse med Berlin Marathon 2013. Kun 3 fik lov
af arrangørerne til at deltage. Men det var for alle en fantastisk tur.
Opbakningen til cross-sæsonen 2013/2014 var også meget stor. 23 løbere var tilmeldt fra Klubben. Brørup
Løbeklub blev samlet nummer 7 i holdkonkurrencen og 4 individuelle medaljer i den samlede turnering gik
til løbere fra klubben.
Klubhuset bag KK Partner i Søndergade er nu officielt overdraget til klubben, imod at vi vedligeholder det.
Der lød derfor en opfordring til alle om at bidrage.
Formanden gav udtryk for sin glæde over medlemmernes opbakning, deltagelse og entusiasme. Både når
det gjaldt træningen og samværet, ikke mindst efter de løbs-arrangementer klubben har deltaget i.

Ad 4 - Fremlæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Det blev beskrevet, at sponsoratet fra den ene
sponsor endnu ikke var overført til klubben. Klubbens egenkapital ved afslutning af regnskabsåret var på
kr. 2.496. Kassereren fastslog at klubben ingen kassebeholdning har, eftersom alle transaktioner foregår
elektronisk. Regnskabet blev godkendt.
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Ad 5 - Valg af bestyrelse
I overensstemmelse med vedtægterne var Sanne og Erik på valg til bestyrelsen. De ønskede begge at
genopstille og blev begge valgt uden modkandidater.
Charlotte og Torben ønskede at genopstille som suppleanter og blev begge genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelse og suppleanter består det kommende år af:

Bestyrelse:
Jan Aalling

Michael Hartmann

Suppleanter:
Charlotte Schultz

Torben Hansen

Tonny Jensen

Sanne Hull Hartmann

Erik M. V. Sørensen

Ad 6 - Valg af revisor
Rasmus Andersen blev foreslået og blev valgt.

Ad 7 - Behandling af indkomne forslag
Der var igen indkomne forslag.

Ad 8 - Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent. Det vil sige:
Kontingent 15 år og derover: kr. 300,Familiekontingent (husstand): kr. 600,Kontingent u/15 år: kr. 150,Passivt medlem: kr. 100,Vinterkontingent: (okt-feb): kr. 150,Forslaget blev vedtaget.
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Ad 9 - Eventuelt
Fra og med første tirsdag i april og indtil sommertids ophører, vil træningen den 1. tirsdag i hver måned
blive henlagt til Skibelund. Der er kan i øvrigt trænes på alternative lokationer ind imellem, så som
atletikstadion eller andet.
Bestyrelsen har sat fokus på udvalgte løb, på baggrund af deres muligheder for evt. distancer eller
efterfølgende socialt samvær. Desuden foreslås det en lørdag morgen at løbe Parkrun i Esbjerg, hvor
klubben efterfølgende vil være vært med kaffe og rundstykker. Dato er endnu ikke fastsat. Forslag fra
medlemmer til arrangementer modtages gerne. Der ophænges en stor kalender i klubhuset hvor
arrangementerne er noteret.
Idéen med en weekend- træningstur tages op igen i år. Det kan være vanskeligt at finde en weekend hvor
alle kan og bestyrelsen blev opfordret til blot at fastsætte en dato.
Det har været drøftet i bestyrelsen, men Brørup Løbeklub arrangerer ikke løb i år. Idéen gennemføres
måske i 2015.
Der var stor ros til træningen. Det er godt at vide, at der altid er nogen til træning, man har nogle at træne
sammen med, garanti for at blive pacet, nogen at udveksle erfaringer med og der er stor afveksling. Det er
meget motiverende. Der var også ros for de løbende informationer via sms.
Det blev tilbudt at få et individuelt træningsprogram, hvis man for eksempel har sat sig et bestemt mål
eller har konkrete spørgsmål til sin træning. Rasmus stillede sig i den forbindelse også til rådighed for gode
råd.
En undren blandt medlemmer, over at vi ikke kunne blive sønderjyske mestre i DGI's sønderjyske cross,
førte til forslag om at genoptage planen om at gøre Vejen kommune til "fuldgyldige medlemmer",
eventuelt gennem et samarbejde med Rødding Løbeklub.
Der blev spurgt til optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen har besluttet i første omgang at henlægge
opstart af nye hold. Vi ønsker alle meget velkommen i klubben, det er blot ikke et mål i sig selv at blive så
stor klub som muligt. Fornemmelsen er at de løbere der selv "finder vej" er mere motiverede og derfor har
større tendens til at blive ved.
En stærkere markedsføring af Brørup Løbeklub blev drøftet. Økonomien i klubben rækker ikke til annoncer i
avisen. Der kom en række andre forslag til tiltag: Vi kan i højere grad sørge for mere omtale/flere indlæg i
avisen. I den forbindelse opfordredes alle til at sende mulige avisindlæg til bestyrelsen. Omtale i radioen.
Bruge os selv som "reklamesøjler" ved at løbe i vores klubtrøjer. Ikke kun i forbindelse med deltagelse i
motionsløb, men også til træning. Klubben kunne til den mørke tid have refleksveste med klublogo i
sortimentet af klubtøj. Vi kan gøre opmærksom på og opfordre til at møde op til et par gratis prøvetimer.
Sanne gjorde opmærksom på at man løbende kan bestille tøj. Bestillingen vil blive videregivet kvartalsvis.
Der vil være bestillingslister i klubhuset.
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Alle medlemmer er oprettet som brugere af hjemmesiden. Michael viste hvordan man logger ind på
klubbens hjemmeside, hvordan man eventuelt rekvirerer et nyt kodeord, hvordan og lidt om hvad det kan
bruges til.

Bekræftelse af referat:

Dato

Dirigentens underskrift

Dato

Formandens underskrift
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