
Referat af generalforsamlingen BAM - 20.03.2013 

 

Der var ca. 45 fremmødte der efter en løbetur i snevejr og indtagelse af sandwich, øl/vand og 

kaffe var vi klar til dagens program.   

Vores afgående formand Erik bød velkommen. 

 

Pkt.1.: Valg af dirigent.  

Valget  faldt – igen i år – på Jørn Kjærgaard, som påtog sig opgaven med  

 at opretholde ro og orden i forsamlingen.  

Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet, og sat på 

hjemmesiden rettidigt. 

  

Pkt.2.: Bestyrelsens beretning. 

Erik fremlagde beretningen – den vedhæftes referatet. 

 

Pkt.3.. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Fremlæggelsen blev overtaget af Suppleant Jens, da Werner var fraværende pga. 

sygdom. Jens klarede opgaven flot og fik regnskabet godkendt . 

Det officielle regnskab er lagt ind på hjemmesiden så alle har adgang til 

specifikationerne af de enkelte punkter. 

 

Pkt.4.: Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår, herunder fastsættelse af 

medlems kontingent. 

Jens lavede en gennemgang af budgettet, det blev vedtaget at kontingentet er 

uændret 300,00 kr. inkl. fri tilmeldingsgebyr til Egeskovløbet 2013 

 

Pkt.5.: Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen. 

Der er ingen indkomne forslag, heller ikke fra bestyrelsen 

 

Pkt.6.:  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 Dan Vestergård (genvalgt) 

 Morten Egelund Hartvig 

 Palle Valbjørn 

 Anette Christensen 



Pkt.7.: Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

 Jens Søndergård (genvalgt) 

 Lene Amdi (genvalgt) 

 

Pkt.8.. Valg af revisor: 

 Søren Hansen (genvalgt) 

 

kt.9.: Valg af revisor suppleant: 

 Kurt Pedersen (genvalgt) 

 

Pkt.10.: Eventuelt 

Forslag om at lave et hold der i forlængelse af walk/run/talk løber 

 3-4 km om onsdagen – forslaget overgives til træner gruppen. 

 

Der var forslag om at bruge noget af egenkapitalen på medlemmerne – forslaget 

gives videre til den nye bestyrelse. Samtidig oplyses det at der i gennemsnit bruges 

godt 100,00 kr. + fri startnummer til Egeskovløbet pr. medlem ud af et kontingent 

på 300,00 kr.  

 

Klubbens medlemmer opfordres til at deltage i Stafet for Livet 2013 – der kommer 

 mere info. på klubbens hjemmeside.  

 

 På klubben og bestyrelsens vegne takkes Lene Jensen og Kim Ilsvard for deres  

arbejde i bestyrelsen – de vil dog stadig være aktive i udvalg og i træner gruppen. 

 

 En stor tak til Erik for hans mangeårige deltagelse i bestyrelsen og ikke mindst 

for hans store engagement som formand de sidste 4 år. Erik vil også fremover være 

aktiv i trænergruppen, og bidrage i div. udvalg. 

 

Bestyrelsens fremtidige konstitution lægges ud på hjemmesiden  

 


