
Referat af generalforsamling 19/3 2014 

 

Vi var ca. 50 fremmødte til årets generalforsamling. Efter en hurtig sandwich og lidt koldt at 

drikke, var vi klar til dagens program. 

Formand Dan Vestergaard bød velkommen, og indledte den ordinære generalforsamling iht. 

indkaldelsen. 

 

Pkt.1.: Valg af Dirigent blev Jørn Kjærgaard, der påtog sig opgaven med at holde ro og  

 orden i forsamlingen. 

 Jørn kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, via 

 hjemmesiden, og udsendt nyhedsbrev til medlemmerne. 

 

Pkt.2.: Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Dan. Den lægges på hjemmesiden 

 

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

 Werner gennemgik regnskabet, og regnskabet blev godkendt. 

 Regnskabet ligger på hjemmesiden så alle har adgang til specifikationer af de 

 enkelte punkter. 

 

Pkt.4.: Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår 2014, herunder 

 fastsættelse af medlems kontingent. 

  Werner gennemgik budgettet, og der blev vedtaget uændret kontingent kr. 300/år 

 I de 300 kr. er der fri tilmelding til Egeskovløb, samt diverse sociale arrangementer. 

 Triatlon kontingent blev vedtaget til: BAM’s løbekontingent på 300 kr. + 200 kr. til 

 Triforbundet, samt evt. udgiften til svømmeundervisning. 

 Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde vedtaget, at klubben opretter en 

 støttemedlems ordning, som giver adgang til klubbens soc. arrangementer, såsom 

 fester, foredrag ol. Denne ordning ser bestyrelsen som en mulighed for at fastholde 

 medlemmer, der ikke kan løbe mere af den ene eller anden grund, men gerne vil 

 fastholde en nær kontakt til klubbens øvrige løbende medlemmer -  kontingentet 

 på dette blev vedtaget til  kr. 150/år. 

 Bestyrelses oprettelse af denne ordning blev indgående drøftet, hvor indtil flere 

 var med i drøftelserne for og imod forslaget. Dirigenten konkluderede, at 2014 

 bliver et prøveår, og så kan man på næste generalforsamling se konsekvenserne af 

 ordningen, og herefter evt. gøre denne permanent.  

 



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

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

Pkt.6.: Valg til bestyrelsen. 

 På valg er Mogens Johansen der ikke ønsker genvalg 

 Werner Lynglund (Genvalgt) 

  Birgitte Heegård (Genvalgt) 

 

 Ny i bestyrelsen blev Tonni Birk, som vi ønsker velkommen. 

 

Pkt.7.: Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 Jens Søndergård (Genvalgt som 2. supp.) 

 Lene Amdi (Genvalgt som 1. supp.) 

  

Pkt.8.: Valg af revisor 

 Søren Hansen (Genvalgt) 

 

Pkt.9.: Valg af revisor suppleant 

 Kurt Pedersen (Genvalgt) 

 

Pkt.10.: Evt. 

 Jan Møller gav en opdatering omkring arbejdet med Gudenåløbet. 

 Opfordring fra udvalget om at tilmelde sig så hurtigt som muligt, det giver en god 

 signalværdi, at klubben selv har mange tilmeldte løbere. 

 Husk: print løbets flyers og sæt den op, eller uddel den – kan hentes på 

 hjemmesiden. 

  

 Palle Winther gav en kort gennemgang af forløbet omkring Engbroen. 

 Forsigtigt bud var at broen bliver færdig til september 2014.  

 Planen er på sigt, at etablere en trampesti langs Gudenåen fra Tørring til Randers. 

  

 Palle Valbjørn orienterede om 24 timers løb 2014 – det kommer på hjemmesiden. 

 



 Dan overrakte på klubben vegne, Mogens Johansen 2 flasker vin. Samt takkede 

 ham for hans arbejde både i bestyrelsen og i div. udvalg. 

  Ligeledes fik dirigenten mange tak for god ledelse af generalforsamlingen  og  2 

 flasker vin. 

 

 Jørn Kjærgaard takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen 

 2014. 

  

 Bjerringbro, den 19/3 2014 

 Referent: Birgitte Heegård 

 

   

 

 

 

 

  

  


