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Referat fra Generalforsamling i Brørup Løbeklub 

Søndag den 20/6-2021, kl 14, på Ribevej 35, Brørup. 

1.Valg af dirigent. 

    Anders Jørgensen er foreslået og valgt. 

    Anders konstaterede at generalforsamlingen  

    var lovligt varslet, i overensstemmelse med  

    Klubbens vedtægter. 

 

2.Valg af referent: 

    Lis Aalling blev foreslået og valgt. 

 

3.Formandens beretning: 

Vi har været igennem et specielt år, men vi har holdt på vores medlemmer og også fået nye. 

Parkrun er startet op igen den 19/9-2021 .vi havde 8 med ud af de 19 der var til start 

Julefrokosten blev aflyst, så det blev besluttet at vi holder en sommerfest lørdag den 21/8-2021 hos 

Henriette og Carsten, og så satser vi på en julefrokost senere på året. 

Genforeningsløbet var godt arrangeret, og vi fik stafetten videre fra Frihedsbroen og til Christiansfeld. Tak 

til Gjerluf og Hans Jørgen for at stå for koordineringen. 

Michael løb sit halvmaraton nummer 100 i Hvide Sande, tillykke til ham. 

Flere fra klubben har deltaget i virtuelle løb, dejligt, at se i holder jer i gang. 

Vi havde et hyggeligt nytårsløb i klubben, med flere forskellige distancer. Efterfulgt af champagne, 

kransekage og diverse. 

Aquagainløbet har 5 års jubilæum i år* 

*) Erik Sørensen: Aquagain løbet har været afholdt i årene 2016-2019. Løbet var aflyst i år 2020 p.g.a. Corona. 

Cross i Hundsbæk bliver den 26/3-2022, igen får vi lov til at afholde sidste løb i serien. 

Tak til sponsorer bestyrelse og ikke mindst vores vicevært, Bjarne. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab: 

    Anders præsenterede det reviderede regnskab som blev godkendt. 
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5. Valg af bestyrelse: 

   Anders, Jan og Lis er på valg , de blev genvalgt  

    Frank og Torben er stadig suppleanter 

    Bestyrelsen består af: 

    Jan Aalling , formand 

    Erik Sørensen, næstformand 

    Anders Jørgensen , kasse’r 

    Johan Arskog og Lis Aalling  

 

6. Valg af revisor: 

      Gjerluf er valgt 

 

7. Behandling af indkomne forslag: 

Sommerfest ved Henriette og Carsten den 21/8-2021. 

 

8. Fastsættelse af kontingent: 

    300 kr. Pr. Person 

    600 kr. Pr. familie (hjemmeboende børn) 

    150 kr. Pr. Person der er bosiddende udenfor kommunen. 

 

9. Eventuelt: 

     Liste over klubtøj, der kan købes. 

     Klubmesterskab, Jan har ideen, vi skal bare finde en dato. 

     Jan vil arrangere en lang løbetur (20-25 km)  

     med hygge og forplejning undervejs. 

     Vi søger lodtrækningspræmier og hjælpere til Aquagain løbet. 

     Odense halvmaraton bliver klubarrangement i år, da Århus er aflyst. Det er den 26/9-2021. 

     Rømø halvmaraton, en del af Genforeningsstafetten , bliver den 19/9-2021,  

     der er nogle stykker fra klubben der deltager. 

     Anders vil undersøge om vi kan få et førstehjælpskursus i klubben . 

     Tak for en god generalforsamling med god ro og orden. 
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Herunder følger det for generalforsamlingen forelagte regnskab for Brørup løbeklub 

 

 

    

 

 

 

 

 


