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Kl. 19:00 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 blev foreslået og valgt. 

 

3. Formandens beretning. 

Jan takker for stor opbakning til Aquagain løbet. 

De blå spejdere er med igen i år, de grønne trækker sig. 

Vi havde en god julefrokost, ved Sanne og Bjarne   dejligt nogen gider at holde det. 

Ole har tilbudt at holde det i år, der bliver dog lidt omkring transport. 

Kommuneløbet var godt besøgt. 

Velkommen til nye løbere. 

Virtuelt løb 2020, genforeningsstafet, var rigtig godt  

besøgt og vi fik stor ros fra DGI. 

Vi håber de hæver grænsen, for hvor mange vi må være til Aquagain løbet den 6/9-2020 

Genforeningsstafet, som vi skal afholde i Skibelund, er flyttet til 30 maj 2021, Gjerluf og Hans 

Jørgen skal til møde omkring det til september, de er startet forfra med hele arrangementet. 

Løbet i Århus den 11/10-2020, kan være et muligt klubarrangement. 

Cross, vi skal have det sidste løb i Læborg igen. 

I år vil DGI gerne have bredere ruter og 5 km bliver nok delt i 2 grupper, da der er rigtig mange 

med.  

Måske bliver der en gårute, udover løberuten. 

Stor tak til Sanne for bestyrelsesarbejde, Bjarne fik en kurv  

med hjem, da Sanne ikke selv kunne deltage i generalforsamlingen. 

Bjarne er stadig vicevært og beholder derfor nøglen, til klubhuset, stor tak for alt det du gør. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

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

Sanne og Erik er på valg. 

Sanne ønsker at stoppe, Johan er valgt som nyt medlem af bestyrelsen. 

Frank og Torben er suppleanter. 

               Den nye bestyrelse består nu af  

                Jan Aalling, formand  

                Erik Sørensen, næstformand  

                Anders Jørgensen, kassér  

                Johan Arskog og Lis Aalling.    

6. Valg af revisor. 

Gjerluf er valgt. Anita er suppleant. 

 

7. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår en nedsat kontingent i 2020, på grund af Corona, da vi ikke rigtig har kunnet 

træne og arrangere noget. 

 

8. Fastsættelse af kontingent for 2020. 

200 kr. per person i stedet for 300 kr. 

400 kr. per familie i stedet for 600 kr. 

100 kr. per person bosiddende udenfor kommunen i stedet for 150 kr. 

 

9. Eventuelt. 

KK flytter 1. APRIL 2021, og der skal vi så fraflytte klubhuset, medmindre, vi kan finde en løsning 

med dem der overtager det, alternativet er, at vi skal finde noget nyt, som klubhus. 
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Indscannet regnskab for Regnskab 01.03.2019-29.02.2020 

             

 

 

 

 

          


