
  Brørup Løbeklub   
   

24-03-2017 04:43      Side 1 af 4 

 

Referat af Brørup Løbeklub's ordinære generalforsamling 
Mandag den 13. marts 2017 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 

I april deltog Erik, Michael og Jan i et evalueringsmøde af Cross Sydvest sæsonen 2015/2016 i DGI. Forslag 

om adgang til omklædnings- og badefaciliteter blev ikke modtaget. Der blev fremsat ønske om mindre 

risikable ruter. Der var dog opbakning til flere alderskategorier. Det blev valgfrit for de arrangerende 

klubber at skaffe lodtrækningspræmier. 

I maj deltog en del af klubbens medlemmer med stor fornøjelse i henholdsvis Kalkmineløbet og Vesterskov 

Løbet. Stor opbakning forventes også i det nye år. 

Sidst i maj var klubben på træningstur i Åtte Bjerge hvor vi efter træning hyggede os med grillpølser og 

andet godt. Da Bjarne havde brækket foden var han hepper og grillmester. 

Ligeledes sidst i maj holdt en af Danmarks mest vindende løbere Jesper Fauerskov foredrag for alle 

interesserede. 

I juni deltog nogle medlemmer i Vestkystløbet. Det er efterhånden et dyrt løb og alligevel tog mange del i 

den gode tradition med grill bagefter. 

Tak til Michael, Lene og andre hjælpere for at arrangere Stafet For Livet i august. Og ikke mindst en tak til 

Michael’s mor Birte, som altid beredvilligt stiller op og sørger for at ingenting mangler. 

Først i september afholdt klubben Aquagain Løbet i samarbejde med Spejderne. Det blev et meget rost 

arrangement. Tak til alle hjælpere. 
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Midt i september arrangerede klubben en bus til København Halvmarathon. Ikke kun for klubbens 

medlemmer men for alle. Det gav et lille underskud trods stor opbakning både internt og eksternt. Pengene 

ventes dog at komme hjem i år hvor der er planlagt en lignende tur. Turen er allerede annonceret og flere 

har vist interesse. 

Klubbens medlemmer har i de weekender hvor der ikke var andre arrangementer i høj grad været med til 

at støtte op om Parkrun i Vejen. 

Der har i løbet af året også været arrangeret ture til Parkrun i Esbjerg med efterfølgende kaffe og brød. Der 

har ikke været så mange af dem i år og der har ikke været så mange med. Men hyggeligt var det. 

Tonny, Michael og Jan deltog i et arrangement i Rødekro om hvordan motionister kan træne som eliten. 

Det var af Claus Hechman som er træner for flere eliteløber efter sine egne principper. Først deltog vi i en 

række øvelser hvorefter han fortalte om hans metoder og erfaringer.  

En stor tak til værter og arrangører af en vellykket julefrokost i december. Både for at arrangere det og ikke 

mindst at de ville lægge hus til og overkom oprydningen. 

I januar var Brørup Løbeklub vært ved et af fællesløbene i Vejen Kommune. Det blev bemærket at også 

borgmesteren bakkede op om konceptet. 

Tak til alle kagebagere i sæsonen. Tak til Bjarne for at være ”vicevært” i klubhuset. Tak til Lis for alle 

sms’erne. Tak til Michael og Tonny for deres arbejde i bestyrelsen og tak til den øvrige bestyrelse. 

Der er i det kommende år blandt andet planer om at gentage succes’en med Aquagain Løbet. Der bliver 

arrangeret endnu en bustur til København Halvmaraton. Der ses frem til at deltage i diverse løb. Helt 

aktuelt vil der meget snart blive afholdt sæsonens sidste Cross Løb i Hundsbæk. Der kan i øvrigt stadig 

bruges flere hjælpere i forbindelse med cross i Hundsbæk. 

 

Ad 4 - Fremlæggelse af revideret regnskab 

Tonny præsenterede det reviderede regnskab for 2016/2017.  

Klubben har i sæsonen betalt for to års medlemskab af DGI. Det skyldes at DGI ikke opkrævede det i forrige 

sæson. Halvdelen af det kan derfor i virkeligheden henføres dertil.  

Busturen til København Halvmaraton gav et mindre underskud.  

I forbindelse med Aquagain Løbet har der været udgifter til annonce og indkøbt sodavand der desværre 

ikke blev solgt. Der er investeret i ekstra startnumre og medaljer til Aquagain Løbet som der vil blive draget 

fordel af til det kommende løb. 

Alt i alt gav regnskabet et underskud på driften på 6.923,-. Der er en beholdning på 26.929,- 

Gjerluf mindede om at det er muligt at søge midler igennem skat. Penge som ikke knytter nogen 

betingelser til sig. Han opfordrede til at søge dem næste gang. 
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Ad 5 - Valg af bestyrelse 

Tonny og Michael ønskede at stoppe i bestyrelsen. Jan var også på valg og det gav følgende kandidater til 

de tre bestyrelsesposter: Anders, Jan, Torben og Lis. 

I første runde af afstemningen blev Anders og Jan valgt ind, mens Torben og Lis endte med lige mange 

stemmer. 

I anden afstemningsrunde blev Lis valgt til den sidste ledige bestyrelsespost. 

Torben blev valgt til 1. suppleant og Gjerluf 2. suppleant. 

Den kommende bestyrelse ser derfor ud som følger: 

Bestyrelse: 
 Erik M. V. Sørensen Sanne Hull Hartmann Anders Jørgensen 

 
Jan Aalling Lis Aalling 

Suppleanter: 
 

    

1. suppleant: Torben Hansen  2. suppleant: Gjerluf Hansen 

 

Ad 6 - Valg af revisor 

Rasmus Andersen blev foreslået og valgt. Tonny Jensen blev valgt til revisorsuppleant. 

 

Ad 7 - Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen 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,- 
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Ad 9 - Eventuelt 

Der blev givet ros til Lis for sms’er og til Jan for træningen. 

Hanne og Michael fik ros for at dele deres oplevelser og planer på hjemmesiden og/eller Facebook. Andre 

opfordredes til at i langt højere grad at gøre det samme.  

I klubbens Facebook-gruppe er der mulighed for at oprette en ”afstemning” så man kan tilkendegive om 

man også er interesseret i at deltage i arrangementer som andre foreslår. 

Det bør tilstræbes at klubben får mere omtale i pressen. 

Et større fokus på løb med flere distancer blev efterlyst. Der blev specifikt foreslået løb som Hamborg- eller 

Hannover Marathon der kan løbes som stafet hvor den er opdelt i etaper af forskellig længde. 

 

Bekræftelse af referat: 

 

 

   

Dato 
 

 Dirigentens underskrift 

 

 

   

Dato 
 

 Formandens underskrift 

 

 

 


