REFERAT
Generalforsamling i Præstøløberne
Tirsdag den 1. marts 2005 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
Lone Larsen blev valgt.
2. Beretning om det forløbne år
Formand Henrik Rømer aflagde beretning for året 2004. Præstøløbet havde været
velarrangeret, og fra flere sider var der tilbagemeldinger om et rigtig godt løb.
Der var i foråret blevet delt brochurer rundt i byen for at få flere løbere til klubben, hvilket
havde givet et mindre, men acceptabelt resultat.
Der var ingen yderligere kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.
3. Regnskab forelægges til godkendelse
Kassereren forelagde regnskabet, som var godkendt af revisorerne. Regnskabet blev
godkendt.
4. Kontingent fremover
Kontingent for 2005 er 30,- kr. Der var enighed om, at kontingentet stiger til 50,- kr. for
2006.
Det blev aftalt at stramme op på indbetaling af kontingent. Vi vil sende meddelelse ud til
medlemmerne på maillisten om prisen og meddelelse om, at indbetaling kan ske til
bestyrelsesmedlemmerne. Tina Pedersen tager sig af dette.
5. Mødetider
Mødetiderne blev taget op til revision.Vi har siden efteråret løbet fra kl. 17-18. Enkelte har
ikke mulighed for at nå dette, og da der også er flere potentielle løbere i tilflyttere, der
arbejder i København, vil vi i perioden 01.04.05-01.05.05 løbe kl. 17.30-18.30. Herefter vil
løbetiden blive taget op til revision igen. Vi vil bede Dorthe Bruhn om at ændre
løbetidspunktet i aviserne.
6. Præstøløbet 2005
Der var enighed om at afholde Præstøløb 2005. Vi skal hurtigst muligt have fastlagt dato for
løbet. Ove fra Sportigan skal have besked om dato mhp. lån af løbevest m.v. Der skal
desuden ansøges om stopure. Henrik Rømer og Tina Pedersen tager sig af dette.
Bestyrelsen skal have udarbejdet forslag til løbsudvalg og fastlægge første mødedato.
7. Behandling af indkomne forslag
Thomas Hansen har aftalt følgende med Ove fra Sportigan:
Ove giver procenter ved køb af løbesko mod forevisning af gyldigt medlemsbevis. Gælder
kun løbere og ikke deres familie og venner.

Tina Pedersen foreslog, at suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøder. Dette blev vedtaget.
Suppleanterne har ikke stemmeret.
Tina Pedersen havde følgende forslag til Præstøløbet:
I stedet for at give løberne kage, som vi sidste år købte af Halinspektøren som kompensation
for venlig lån af omklædningsrum m.m., skal der arrangeres fællesspisning for
løbshjælperne. Dette skal foregå i hallen og maden købes her.
Dette blev enstemmigt vedtaget. Der var desuden enighed om, at alle hjælperne skal være
færdige med arbejdet, før spisning påbegyndes.
Tina Pedersen foreslog opvarmning før løb, f.eks. fem minutter før træning. Der var
umiddelbart ikke ønske om dette.
8. Valg af bestyrelse
Følgende blev genvalgt: Henrik Rømer, Eva Clemmensen, Mette Sieben
Følgende blev valgt: Brith Andersen, Thomas Hansen og Tina Pedersen.
Valg af suppleanter
Lise Pedersen ønskede genvalg.
Desuden blev Anne Wolsing valgt som suppleant.
Valg af revisorer
Pia Grønquist ønskede genvalg.
Desuden blev Dorte Bruhn valgt som revisor og Lone Larsen som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Der var enighed om at opfordre alle til at bære løbeveste, når de løber i mørke.

Lone Larsen takkede for god ro og orden og mødet blev herefter afsluttet.
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