Brørup Løbeklub

Referat af Brørup Løbeklub's ordinære generalforsamling
Mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00, Brørup Skole, Lokale 29
Tilstedeværende: Alle fra Bestyrelsen (Sanne, Jan, Erik, Tonny og Michael), den ene suppleant (Torben)
samt medlemmer af klubben.

Ad 1 - Valg af dirigent
Rasmus Andersen blev foreslået og 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 valgt

Ad 3 - Formandens beretning
Positivt og negativt. Det positive er at klubben har været repræsenteret fra Kalkmineløbet til Berlin
Marathon og der er god opbakning til klubbens deltagelse rundt omkring.
Sammenlægningen med Rødding-Brørup Cross i sæsonens Crossløb har også vist klubben og afstedkom
hele 6 medaljer til klubben i det sønderjyske mesterskab og flere var tæt på.
Skovlund viste bredden. Da dame- og herreholdene i år ikke tog medalje slog mixholdet til.
Foredraget med Kristina Schou Madsen var rigtig godt og den slags forventer vi der kommer flere af.
Klubben har i året der er gået fået flere medlemmer. Det gennemsnitlige fremmøde til træning har dog
været en anelse dalende tirsdag og torsdag. Knapt 14 i snit, blandt andet på grund af skader.
Med udgangspunkt i resultatet af en spørgeundersøgelse blev der opfordret til at de der måtte ønske at stå
for træning tager initiativ dertil.

Ad 4 - Fremlæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet viste et solidt overskud. Ikke mindst
takket være en flot donation fra Citykiosken i Brørup.
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Ad 5 - Valg af bestyrelse
I overensstemmelse med vedtægterne var Jan, Tonny og Michael på valg til bestyrelsen. De ønskede alle at
genopstille og blev alle valgt uden modkandidater.
Det blev besluttet at præcisere suppleanter som 1. suppleant og 2. suppleant.
Torben ønskede at genopstille som suppleant og blev genvalgt som 1. suppleant. Eftersom Charlotte ikke
ønskede at genopstille blev Anders valgt som ny 2. suppleant.
Bestyrelse og suppleanter består det kommende år af:

Bestyrelse:
Jan Aalling

Michael Hartmann

Suppleanter:
1. suppleant:

Torben Hansen

Tonny Jensen

Sanne Hull Hartmann

2. suppleant:

Erik M. V. Sørensen

Anders Jørgensen

Ad 6 - Valg af revisor
Rasmus Andersen blev foreslået og 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 sløjfes.
Forslaget blev vedtaget.
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Ad 9 - Eventuelt
Det annonceredes at Jan den kommende torsdag er inviteret til et arrangement hvor årets sportsleder pris i
Vejen Kommune uddeles. Her er han indstillet som en ud af tre mulige kandidater. Det sker på baggrund af
at klubben har nomineret ham for sin store indsats i klubben.
Der er planer om et øget antal træningsture med indlagt socialt samvær, bl.a. Jels og Åtte Bjerge. Alle er
velkommen til at byde ind.
Tidspunkt for betaling af kontingent blev, på opfordring, præciseret til efter den årlige generalforsamling.
Det blev drøftet om mødetidspunktet om søndagen evt. skulle flyttes for at der kunne komme flere
fremmødte. Der blev generelt udtrykt vanskeligheder ved at få tid om søndagen og tidspunktet forblev det
samme.
Der er stor ros til Lis og Jan for informationerne via sms.
Rasmus foreslog at man skiftedes til at skrive indlæg på hjemmesiden når man havde deltaget i noget
og/eller oplevet noget nyt, så der kan komme mere gang i hjemmesiden. Han lover naturligvis straks at
forfatte et indlæg om weekendens tur til Taulov.
Der vil p.t. ikke blive specifikke tiltag til at tiltrække nye medlemmer. Det foreslås dog at vi evt. skal lade os
repræsentere ved en af årets "Brørup By Night" eller lignende.
DGI skal evt. inviteres mere på banen med inspiration til klubben i kraft af kurser eller foredrag. Det bør
undersøges hvad de har at tilbyde.

Også en særlig tak til Rasmus for en fremragende fortælling om sit løberliv.

Bekræftelse af referat:

Dato

Dirigentens underskrift

Dato

Formandens underskrift
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