
Brørup Løbeklub 

Generalforsamling søndag den 24. april 2022 – Referat 

 

1. Valg af dirigent 

Anders er foreslået og valgt. Anders konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, og i 

overensstemmelse med klubbens vedtægter. 

 

2. Valg af referent. 

Lis blev forslået og valgt. 

 

3. Formandens beretning. 

Vi har haft fin tilgang af nye medlemmer, men desværre også haft flere, der har været ramt af 

skader.  

Jubii til Aquagain løbet 2021, det gik godt, megen ros og ingen klager.  

Vi havde ingen fælles løb, i løbet af sommeren. 

 Julefrokost fik vi ikke, men en god sommerfest ved Henriette og Carsten blev det til, med lidt 

aktiviteter og lækker mad fra Thai Tai.  

Cross sæsonen har været rigtig god, med mange deltagere fra klubben, både børn og voksne. 

Nyt klubhus er det blevet til, da det gamle er revet ned. 

Stor opbakning til oprydning og klargøring af lokalerne og haven, så mangler vi bare lige en dag til, 

at få det sidste ordnet, og så kan vi jo grille en pølse bagefter. 

Vi skal have nye skilte op ved klubhuset, VM Flag giver 500 kr., KK 1000 kr. og Frøs 500 kr. 

måske er der et par stykker mere. 

Tak til vores sponsorer. 

Jeg (Jan Aalling) blev Danmarksmester på 10 km landevej i aldersgruppen 60-65 år. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Anders præsenterede det reviderede regnskab, som blev godkendt, med et pænt overskud. 
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5. Valg af bestyrelse. 

På valg er: 

• Johan Arskog (modtager genvalg)                                                 

• Erik Sørensen (modtager genvalg)                                                 

 de er genvalgt.                                                                

Bestyrelsen består af: 

• Formand Jan Aalling 

• Næstformand Erik Sørensen 

• Kasser Anders Jørgensen 

• Johan Arskog og Lis Aalling 

 

6. Valg af revisor og suppleanter. 

 

• Revisor Gjerluf Hansen . 

• Revisorsuppleant. Anita Sørensen 

• Suppleanter i bestyrelsen. Kaare Pedersen og Torben Hansen 

 

 

7. Behandling af indkomne forslag. 

 Der var ingen forslag. 

 

8. Fastsættelse af kontingent for 2022 

 

• Voksne 300 kr. 

• Familie (hjemmeboende børn) 600 kr. 

• Bosiddende udenfor Vejen kommune 150 kr. 

 

 

9.  Eventuelt. 

• Hjælpere ved NDI-arrangement. 

o Onsdag den 22/6-2022:  Jan, Gjerluf, Anders og Frank 

o Torsdag den 23/6-2022:  Johan, Erik, Hans Jørgen og Gjerluf 

o Lørdag den 25/6-2022: Bodil, Charlotte, Niels, Jan og Lis. 
 

• Vi vil prøve at stille med et hold til stafet for livet, den 27/8-2022, det er et 12 timers 

arrangement. 
 

• Vi vil også igen en tur til parkrun i Esbjerg, med hygge, kaffe og brød efter løbeturen. 
 

• Erik lægger en løbskalender ind på hjemmesiden. 
 

• Kørselsbidrag er steget til 40 kr. Når vi kører til arrangementer udenfor Vejen kommune. 
 

• København halvmaraton til september, vil blive prioriteret højt 

  



Brørup Løbeklub 

 


