Referat fra

Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling
Bjerringbro-hallen 31. marts 2005
Dagorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2004
4. Fremlæggelse af budget for 2005, incl. medlemskontingent
godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
1. Arne Nordlyng blev valgt som dirigent, og konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt på behørig vis. –Jørn Kjærgård blev
valgt som referent.
2. Formand for klubben Palle Winther gav følgende beretning:
På en af mine løbetrøjer står der påført
I like to run - it makes me smile-think I will run another mile.
Jeg håber klubbens medlemmer har den samme oplevelse!!!
Som tiden går - denne klub som I er medlem af har nu eksisteret siden 1971- siden
1984 har jeg været i bestyrelsen, fra 1992 ” Palle alene i verden” og fra 2003 en
”slags formand”-og nu i aften en måske ”RIGTIG” formand, for nu skal vi have vores
formalia i orden med omkring 150 medlemmer er det et krav. Selvom formalia bliver
en realitet er det ikke ens betydende med mere arbejde i bestyrelsen – tværtimod
skulle det gerne lette arbejdet, da det vil blive fordelt på flere skuldre. Jeg vil endnu
engang rette en tak til bestyrelsen for arbejdsindsatsen 2004.
Et nyt tiltag tog sin begyndelse i starten af 2004. Som alle ved så er AVIS-MARATON
-dillen kommet til Bjerringbro. Dette forøgede lige medlemstallet til omkring de 100 –
ca 35 gennemførte en ½-maraton i Viborg og ca. 60 i Bjerringbro. Her i 2005 er vi
omkring de 100 tilmeldte. Det kan betegnes som en succes- Og vi har i klubben også
fået skulderklap mange steder fra for initiativet. Jeg skal huske at rette en tak til de
personer, som arbejder med ideen/projektet - en uundværlig hjælp!! - En stor tak til
Erik – som er ”tovholder” på Avis-Marathon.
Når I ser på denne adresse www.bjerringbro-motion.dk – så har alle jo nok set at
denne side har ændret sig radikalt. Den vil i fremtiden være til stor gavn for klubben
og dens medlemmer. - En rigtig stor tak til Jørn Kjærgård for opstarten af vores nye
hjemmeside- og for den daglige opdatering. Det er et utrolig godt medie for klubben.
Hvis I har det lidt dårlig med hukommelsen kan jeg da lige fortælle at det har været
et utroligt aktivt år, 2004:
De gamle klassiker som.. Nytårsappel - som løbes den 1. jan. Kl. 13.00 !! - Start af
Avis–maraton – Sportiganløbet – Superbrugsløbet - Avis ½-maratonløbet i sept. -
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Egeskovløbet – Suppeløbet ½ maraton- Crazy Hat løbet - og ikke mindst klubfesten –
Man siger dem som ikke udvikler – de afvikler!!!
Der har også været repræsentation i det store udland. Det var Paris der måtte ligge
asfalt til. Det var et maratonløb - og et sådan fandt også sted i Odense med H.C.
Andersen Maratonløbet. Derudover har der været en række af andre løb som har haft
repræsentation af klubbens medlemmer.
Der trænes i øjeblikket utroligt flittigt i klubben. Nogle træner mod endnu et
Maratonløb - nemlig i Hamborg i april. Andre træner mod de 1/2 maratonløb, der
finder sted henover året. Der bliver bl.a. arrangeret fælles klub tur til Broløbet, den
28. maj- Der er udfordringer nok for alle – og en af de største for mange er jo nok ½
maraton løbet i Viborg i juni eller ½ maratonløbet i Bjerringbro i september som en
del projekt Avis–maraton. - At erobre denne distance er en stor sejr for de fleste.
Til klubbens sponsorer skal der også lyde en stor tak – Det er dejligt når firmaer
påskønner klubbens arbejde og giver en håndsrækning til klubbens mange
arrangementer og andre aktiviteter. Vores sponsorer er…
• SUPERBRUGSEN
• MAMMEN OST
• DANSKE BANK
Når den nye bestyrelse er valgt vil der inden længe komme invitation til en uformel
aften, hvor vi kunne planlægge fremtidige tiltag sammen.
”Det skal være sjovt at løbe” - Det håber jeg mange af jer oplever ved at være
medlem af klubben. - ”De fleste af jer besidder evnen til at kunne se lyst på tingene
– I har også viljen til at opnå de mål i sætter jer. - Alle de ressourcer I har brug for
ligger i det indre og ventet på at blive frigjort. - Der er kun en person i verden, der
kan frigøre disse ressourcer, det er dig! Citat af Nicolai Moltke Leth
Til næste år bliver klubben 35 år gammel – det næste mål må være de 50 år,
så tager vi den derfra! - Til den tid kan jeg trøste jer med, at da er jeg ikke
formand mere. - Men forhåbentlig Æresmedlem. – TAK!

3. Regnskab for 2004
Årsregnskabet for året 1. okt 2003 til 30. sept. 2004 viste følgende
Indtægter:
55.899,59 kr
Udgifter:
39.702,76 Overskud:
16.196,83 kr
Startbalance:
Slutbalance.

49.111,41 –
65.308,24 kr

Årets overskud var påvirket af nettoindtægter fra Avis Maratonprojektet, dog manglede der periodisering af visse udgifter fra årets
afslutningsfest i sept. 2004.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Der blev ikke fremlagt budget for 2005
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Bestyrelsens forslag til kontingent for 2005 på kr 200,00 blev vedtaget.
Kontingentet gælder alle medlemmer og dækker også deltagelse i Halvmaratonløbet i Bjerringbro i sept. 2005.
5. Der var ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne.
6. Følgende blev valgt til bestyrelsen:
For 2 år:
Palle Winther
Mette Svith
Claus Halskov
Erik Albrechtsen
For 1 år:
Verner Lynglund
Jørn Kjærgård
Bente Dalmose
7. Som bestyrelsessuppleanter blev Freddie Binder valgt.
8. Som revisor blev Søren B. Hansen valgt.
9. Som revisorsuppleant blev Kurt Pedersen valgt.
10. Under Eventuelt diskuteredes foreningens vedtægter og forslag til
løberuter blev fremlagt.
I. Vedtægterne for foreningen blev diskuteret, og forslag opstillet af Palle
Winther og Arne Nordlyng blev gennemgået, hvortil der var følgende
ændringer:
§1 Foreningens navn er nu Bjerringbro Atletik & Motion
§3 Formålsparagraffen blev diskuteret og ændret til:
Forening formål er at give medlemmerne mulighed for at udøve
løbetræning og andre motionsformer. Desuden gives der mulighed for at
få støtte og vejledning. Forenings opgave er også at give inspiration til
den enkelte og udbrede kendskab til løbesporten m.m. Foreningen har
også som formål at være en del af et uhøjtideligt og uformelt fællesskab,
hvor der er plads til sjov og hyggeligt samvær, men også tilgodese
løbere på ethvert ambitionsniveau samt medvirke til udvikling af
mulighederne for aktiv bevægelse og motion i Bjerringbro-området.
Indsat af Jørn: Der mangler noget om at medvirke til at styrke den
almene sundhedstilstand, at forbedre de fysiske rammer for motion i
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Bjerringbro. Medlemskab af DGI og Dansk Atletikforbund skal ikke
nævnes.
§4 om økonomi: tilføje egne arrangementer (som indtægtskilde)
§5 om bestyrelsen:
• består af 5 eller 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen
• bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand,
næstformand og kasserer.
§6 om generalforsamlingen:
• Generalforsamlingen indkaldes elektronisk via hjemmeside og emailbaserede nyhedsmails, med højest 5 ugers og mindst 2 ugers varsel.
•

Forslag skal indsendes senest 10 dage før generalforsamlingen.

•

Referat publiceres alene på foreningens hjemmeside.

§10 om regnskab og revision: Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 13 om udmeldelse/ekskursion: eksklusion kan ske såfremt opkrævet
kontingent ikke er blevet betalt inden for 3 måneder.

II. Forslag til løberuter
Bendt Lund fremlagde en række forslag til løberuter, som kunne placeres på
hjemmesiden.

___________________________
Dirigent
Arne Nordlyng
Bjerringbro d.

__________________________
Referent
Jørn Kjærgård
Bjerringbro d.

