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Referat af Brørup Løbeklub's ordinære generalforsamling 
Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00, Brørup Skole 

Tilstedeværende: Alle fra Bestyrelsen (Sanne, Jan, Erik, Tonny og Michael) og suppleanter (Anders og 

Torben) samt medlemmer af klubben. 

 

Ad 1 - Valg af dirigent 

Anders Jørgensen blev foreslået og valgt. Anders 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 

Formanden takkede for sidste år at være indstillet til en sportslederpris i Vejen Kommune. 

Konstaterede at Stafet For Livet endnu engang var en succes i 2015 og han takkede klubbens medlemmer 

for opbakningen til de forskellige løb. 

Også foredraget om løbeskader af Thomas Stenger havde været en succes. Der arbejdes på at få en af 

Danmarks hurtigste løbere Jesper Faurschou til at fortælle hvad det kræver at opnå de resultater han gør. 

Kristina Schou Madsen, der tidligere har holdt et indlæg i klubben, har nye løbeoplevelser hun gerne deler 

ud af. Hun er også et muligt emne. 

Der lød en særlig tak til de der hjalp med juleafslutning og en tak til Bjarne for sin ihærdige indsats med 

klubhuset. Også ros for at arrangere julefrokost med ønske om at nogen vil tage initiativ til en julefrokost 

igen i år. 

DGI Sydvest Crossløb arrangeret af Læborg Runners og Brørup Løbeklub havde fået ros. Tak til hjælperne. 

Søndag den 4. september 2016 vil Brørup Løbeklub afholde et løb med start og mål ved Aquagain som vil 

stille både økonomisk bidrag og faciliteter til rådighed. 

Klubben vil det kommende år tage initiativ til endnu en tur til i Esbjerg Parkrun med efterfølgende 

morgenbrød og hygge. Desuden vil der blive arrangeret to endagsture hvor vi efter en træningstur slutter af 

med at grille. Planer om Jels den 21. maj 2016. 
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En lille nedgang i det gennemsnitlige antal til træning. I gennemsnit 12 løbere til træning i det forløbne år, 

imod i gennemsnit 14 løbere til træning året før. Der er naturligvis et håb om at det tal går op igen. 

Klubben vil i år sætte stor fokus på københavn halvmarathon søndag den 18. september. Vi håber at flest 

muligt vil deltage. Planen er at leje en bus som vi forhåbentlig kan fylde op. Man er også meget velkommen 

til at tage med selvom man ikke ønsker at løbe. Det er meningen at vi kører til København om morgenen og 

er hjemme igen samme aften. Flere andre klubber har vist interesse for idéen. Klubben vil give tilskud til 

transporten til Brørup Løbeklubs medlemmer.  

 

Ad 4 - Fremlæggelse af revideret regnskab 

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet viste et solidt overskud. Ikke mindst 

takket være endnu en flot donation fra Citykiosken i Brørup. 

 

Ad 5 - Valg af bestyrelse 

I overensstemmelse med vedtægterne var Erik og Sanne på valg til bestyrelsen. De ønskede begge at 

genopstille og blev alle valgt uden modkandidater. 

Torben og Anders blev genvalgt som suppleanter. 

Bestyrelse og suppleanter består det kommende år af: 

 

Bestyrelse: 
 Jan Aalling 
 

Michael Hartmann 
 

Tonny Jensen 
  

Sanne Hull Hartmann 
 

Erik M. V. Sørensen 
 

Suppleanter: 
 

    

1. suppleant: Torben Hansen  2. suppleant: Anders Jørgensen 
     
     

 

Ad 6 - Valg af revisor 

Rasmus Andersen blev foreslået og valgt. 

 

Ad 7 - Behandling af indkomne forslag 

Der var igen indkomne forslag. 
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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. 

 

Ad 9 - Eventuelt 

Tak til Jan Aalling for at beskrive sin sportslige karriere i ord og billeder, der handlede om hvad det 

kræver/har krævet at nå sine mål. 

 

Bekræftelse af referat: 

 

 

   

Dato 
 

 Dirigentens underskrift 

 

 

   

Dato 
 

 Formandens underskrift 

 


