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Referat for generalforsamling 
Mandag d. 3. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen 
 
Ordstyrer: Henrik Boesen 

Referent: Jørgen Krogh 
 

28 fremmødte 
 

 
1) Valg af dirigent 

 
Henrik Boesen blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere at forsamlingen var 

indkaldt den 12. januar 2020 og dermed rettidigt i henhold til klubbens vedtægter (altså 

med mindst 3 ugers varsel). 
 

 
2) Valg af referent  

 
Jørgen Krogh blev valgt. 

 
 

3) Formandens beretning 
 

Beretningen fra formanden, Michael, var blevet sendt ud forud for generalforsamlingen og 
lå desuden fremme på bordene under forsamlingen. 

 
Michael fremhævede bl.a. at Andreas vandt guld til DM Sprint i Grindsted og at vi 

medaljemæssigt blev vi i 2019 den 9.-mest vindende klub. Klubben holdt 50 års jubilæum 

med bl.a. besøg af borgmesteren og udstilling af gamle rekvisitter, såsom gamle klubtrøjer. 
Vintergymnastik kørte igen, der blev lavet juleløb i Boserup, løbet Tiomila i Skåne og 

arrangeret SMUK kvindeløb for 11. gang. Vi arrangerede et Natcup og et DM MTBO. 
 

Vi er ved udgangen af 2019 158 medlemmer, en svag tilbagegang ift 2018. Vi havde dog 
1046 starter i 2019, hvilket omvendt var en svag fremgang ift 2018. 

 
Formandens beretning blev vedtaget. 

 
 

4) Regnskab for 2019 
 

Max gennemgik det på forhånd udsendte årsregnskab. Det viste et overskud på ca. 38.000, 
sammenlignet med et budgetteret underskud på 21.000. Af større forskelle mellem budget 

og faktisk forbrug nævnte han indkøb af mere udstyr end beregnet (bl.a. MTBO-udstyr og 

en ny motionscykel), mens der omvendt blev brugt noget mindre end budgetteret på bl.a. 
ungdom. Vi tjente på SMUK igen et tilfredsstillende beløb (i forhold til det meget store 

arbejde). 
 

Regnskabet er blevet revideret af Mogens Bruun og Martin Vaabengaard. 
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Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

 
5) Behandling af indkomne forslag 

 
Blot ét forslag var modtaget. Ordstyreren kunne konstatere at forslaget, til 

vedtægtsændring, var indsendt og udmeldt rettidigt. Forslaget indebærer at 
stævneudvalget nedlægges (da stævner arrangeres som separate projekter og udvalget 

ikke har været aktivt i en hel del år). 
 

Forslaget til vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget (dog undlod én af de 
tilstedeværende at stemme). 

 
 

6) Budget 2020 

 
Der budgetteres med et underskud i 2020 på 75.000. Det foreslås at investere i nye fliser 

foran klubhuset (ca. 40 % kan dækkes af tilskud fra kommunen). Bestyrelsen har besluttet 
15.000 i tilskud til klubtøj, desuden et markant tilskud til klubture og DM'er. 
 
Der blev diskuteret dels 1) kontingentstørrelse og tilskud, og 2) fliselægning, og forskellige 

synspunkter kom frem. Efter en længere snak afholdtes en alene vejledende afstemning, 
der viste at der var ca. lige så mange tilstedeværende der stemte for en "fuld fliselægning" 

(hvor det hele brydes op og der lægges nye fliser) som for blot at lukke det eksisterende 
hul med græs. Den kommende bestyrelse vil diskutere og beslutte. 

 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (uændret ift 2019): Fastholdes på senior 700, 

børn/ungdom 480, familie 1400 samt passiv 300. Der var ikke i forsamlingen større 
indvendinger mod dette, og mange fandt at kontingentet ligger på et rimeligt leje, også 

sammenlignet med andre sportsklubber. 

 
 

7) Valg 
 

Som formand valgtes Anders Laage Kragh. Jørgen Krogh genvalgtes som sekretær. Som 
kasserer i en ét-årig periode valgtes Michael Leth Jess, der så går af som formand. I øvrigt 

valgtes til den kommende bestyrelse følgende: Jytte Hougaard (næstformand), 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). 
 

Revisor: Mogens Bruun og Martin Vaabengaard genopstiller og blev valgt. 
 

 

8) Eventuelt 
 

Under Michaels ledelse afholdtes en kort brainstorming i grupper på hvorledes der kan 
rekrutteres flere medlemmer, dels voksne nybegyndere, dels børn/unge. Blandt 

indmeldingerne fra de tre arbejdsgrupper/borde var følgende: 
 

Boserup lørdagsløb er en god mulighed, kan vi rekrutteringsmæssigt være mere 
"aggressive" og få udarbejdet materiale? 

 
Invitere lokal løbeklub med til træning, altså "byde sig til" overfor andre foreninger, f.eks. 

Hellas eller Roar? 
 

Flere intensivkurser, hvor man efter et weekendkursus kan løbe en svær bane? 


