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Referat af Stiftende generalforsamling i Brørup Løbeklub 

Mandag den 6. maj 2013 kl. 19.00 

*** Tak til Saxo Privatbank der både stillede et mødelokale til rådighed og bød på kaffe. ***  

 

Der mødte en snes personer op til den stiftende generalforsamling. 

 

Jan Aalling bød velkommen og takkede for fremmødet. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Gennemgang og afstemning om vedtægter 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Eventuelt 

 

Ad 1. 

Rasmus Andersen blev valgt til dirigent. Fastslog at mødet var varslet korrekt, da der endnu ikke lå 

vedtægter for dette. Han gennemgik kort dagsorden og forløbet af mødet. Desuden takkede Rasmus 

Andersen ja til at være foreningens revisor. 

 

Ad 2. 

Michael Hartmann blev valgt til referent. 

 

Ad 3. 

Rasmus Andersen gav ordet videre til Tonny Jensen, der stod for gennemgang af de foreslåede vedtægter. 

Der blev stemt om hver paragraf og underpunkt. Afstemning havde følgende udfald: 

§ 1 Vedtaget 

§2  Vedtaget 

 kommentar:  

 Der er skal arbejdes på at hverve nye medlemmer 

§ 3 Vedtaget   

 kommentar:  

 Der blev spurgt  til stk. 4, hvorvidt et ekskluderet medlem er udelukket straks eller det har 

 opsættende virkning indtil næste generalforsamling. Det blev fastslået at det vil have 
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 øjeblikkelig virkning og at det ekskluderede medlem først kan genoptages i fald dette 

 medlem for ret i en evt. anke på generalforsamlingen. 

§ 4 Vedtaget 

§ 5 Vedtaget 

§ 6 Vedtaget 

 kommentar: 

 Det blev sløjfet, at det er bestyrelsen der skal udpege en revisor. Valget skal foretages af 

 generalforsamlingen. 

§ 7 Vedtaget 

§ 8 Vedtaget 

 kommentar: 

 Det blev bemærket i stk. 2 at formuleringen giver bestyrelsen den mulighed, at der kan 

 spares på udgiften til annonce hvis dette er ønsket. I det tilfælde vil det være en fordel, 

 foruden at annoncere på hjemmesiden, samtidig at benytte sig af andre medier så som sms, 

 mail og andet.  

§ 9 Vedtaget 

§ 10 Vedtaget 

§ 11 Vedtaget 

§ 12 Vedtaget 

 Kommentar: 

 Medtaget de valgte rettelser, vedtages de samlede vedtægter. 

 

Ad 4. 

Følgende kontingenter blev foreslået og godkendt: 

 Kontingent   300,- 

 Familiekontingent (husstand) 600,- 

 Kontingent u/15 år  150,- 

 Passivt medlem  100,- 

 

Ad 5. 

Det oplystes at bestyrelsen havde konstitueret sig som følger: Formand: Jan Aalling, Næstformand: Michael 

Hartmann, Kasserer: Tonny Jensen, Presseansvarlig: Erik Sørensen, Menigt medlem: Sanne Hull Hartmann 

(står for administration af klubtøj) 
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Der blev også talt om:  

- opstart af begynderhold en eller to gange om året, med en rotation af trænere 

- oplæg til fælles arrangementer. For eksempel deltagelse i motionsløb, afholdelse medlemsaftener 

(evaluering, input, foredrag o.a.) og et årligt løbeweekendophold med klubben 

- tanker om at arrangere et motionsløb 

- opfordring til at byde ind med alternative lokaliteter til træning 

- arbejdet på en hjemmeside vil blive iværksat af Morten Jochumsen og Michael Hartmann 

- klubfarven er hvid 

- der vil blive indhentet tilbud på klubtøj af Sanne Hull Hartmann i samarbejde med Jan Alling 

- der efterlyses et klublogo 

- Erik Sørensen udarbejder materiale til ophængning i lokalområdet 

- Tonny Jensen vil oprette konto i banken og derefter udsende info om kontingentbetaling 

- m.m. 

 

 

Vedtægterne sendes til godkendelse ved Vejen Kommunes afdeling for Kultur & Fritid. 

 

 

 

 


