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Referat for generalforsamling 
Mandag d. 23. august 2021 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen 
 

Ordstyrer: Hanne Møller 
Referent: Jørgen Krogh 

 

16 fremmødte 

 
 

 

 

1) Valg af dirigent 

 
Hanne Møller blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere at forsamlingen var 
indkaldt den 29. juli 2020 og dermed rettidigt i henhold til klubbens vedtægter (altså med 
mindst 3 ugers varsel). Generalforsamlingen er udskudt fra primo 2021, i 
overensstemmelse med DIF's Corona-retningslinjer på det pågældende tidspunkt. 

 

2) Valg af referent  

 

Jørgen Krogh blev valgt. 
 

 

3) Formandens beretning 

 

Beretningen fra formanden, Anders, lå fremme på bordene under forsamlingen. 

Bl.a. nævnte Anders at klubben i Rasmus Møller Jess har en ny løber på seniorlandsholdet, 

at der kom DM-guldmedaljer i hus til ungdomsløbere i form af Franka og Teresa 

Søndergaard Pohl, at vi (pga. aflyste divisionsmatcher) fortsat er placeret i 2. division, at 

tirsdagstræninger (trods Corona) blev afviklet næsten hele året (i en periode med 

forudgående tilmelding aht. forsamlingsforbuddet), og at der på flotteste vis er lagt fliser 

foran klubhuset. 

 

Vi var, ved udgangen af 2020, 165 medlemmer, hvilket svarer til en svag fremgang ift 

2019. 

 
Formandens beretning blev vedtaget. 
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4) Regnskab for 2020 

 

Anders gennemgik årsregnskabet, som lå fremme på bordene. Det viste et underskud på 

ca. 78. OOO, sammenlignet med et budgetteret underskud på ca. 76,000. 

Regnskabet er blevet revideret af Mogens Bruun og Martin Vaabengaard. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5) Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen forslag var modtaget. 

 

6) Budget 2021 

 
Pga. den store usikkerhed om Corona på det pågældende tidspunkt udarbejdede bestyrelsen 
tre forskellige budgetter, afhængig af Corona-påvirkning, Man kan nu se at budgettet der 
antog Corona-påvirkning i 6 måneder - dvs.- "middel-scenariet" - er det i praksis mest 
repræsentative, dvs. det som vi bør arbejde efter. Dette budget vil resultere i et (lille) 
overskud for 2021 på 5.000. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (uændret ift 2020): Fastholdes på senior 700, 
børn/ungdom 480, familie 1400 samt passiv 300. Der var ikke i forsamlingen indvendinger 
mod dette, så dette blev vedtaget. 

 

7) Valg 

 
Som næstformand valgtes Jytte Hougaard og som kasserer Michael Leth Jess. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer bliver Merete Lykke Østergaard (formand for Breddeudvalget), John 

Tripax (formand for Eliteudvalget), John Tripax (formand for og Børne-unge-udvalget), 

Janne Brunstedt (formand for Træningsudvalget), Ane Veierskov (formand for 

Klubhusudvalget) samt Henrik Boesen (formand for Kommunikationsudvalget). Der var ikke 
valg til formand og sekretær, henholdsvis Anders Laage Kragh og Jørgen Krogh, som derfor 

fortsætter. 

 
Som revisorer blev Martin Vaabengaard (igen) og Anja Andersson valgt. 

 

8) Eventuelt 
 

Det blev drøftet at aktiviteten i klubben er svingende og til tider vigende. Adskillige mulige 

forklaringer til dette blev diskuteret, herunder at rigtig mange familiearrangementer (såsom 

konfirmationer og familiefødselsdage) er blevet udskudt. 
 

Anders nævnte initiativer om naturnationalparker hhv. urørt skov, som begge kan betyde 
noget ift. vor adgang til/brug af skovene (f.eks. Bidstrupskovene). 
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Et par private skovejere er blevet kontaktet mht mulig skovadgang, men indtil videre uden 
positivt resultat. DOF's naturkonsulent kan sandsynligvis støtte i videre dialog med sådanne 
skovejere og der er p.t. kontakt til hende. 

 

 

Hanne Møller Jensen (dirigent) 

 

 

 


