
GENERALFORSAMLING 
 

i løbeklubben 
 

PRÆSTØLØBERNE 
 

REFERAT 
 
 
 
Tid Torsdag den 23. februar 2006 kl. 19.30 
Sted Falck, Lindevej, Præstø 
 

 
1. Valg af to stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Formanden aflægger beretning 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
5. Forslag fra bestyrelsen 

a. Nedsættelse af løbsudvalg 
b. Rådighedsbeløb formand/kasserer 

6. Forslag fra medlemmerne 
a. Ekstra rute til Præstøløbet 5,5 km. 

7. Fastsættelse af kontingent 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af bestyrelsessuppleanter 
10. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
11. Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage 
før generalforsamlingen afholdes. 
 
Ved generalforsamlingen 2005 blev det besluttet at hæve kontingentet til 50,- årligt for 2006. 
Kontingent for 2006 skal være betalt forud for generalforsamlingen.  
Der serveres kaffe og brød for kr. 20,-. 
Tilmelding til Generalforsamlingen til en af undertegnede senest den mandag den 20.02.06. 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Tina Pedersen  Henrik Rømer 
Formand   Næstformand 
 
Tlf. 5599 2211  Tlf. 5599 2117 



 
1. Stemmetællere blev valgt. 
2. Lone Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
3. Tina, vores formand, fortalte om de mange tiltag Præstøløberne har gjort i 2005. 

Der har været: Løb med en ven   
  Lørdagsløb. 
  Præstøløb med 71 deltagere. 
  Deltagelse i mange motionsløb. Blandt andet Copenhagen Marathon. 

4. Eva fremlagde regnskabet som var godkendt af revisorerne 
Regnskabet blev godkendt.  

5. Forslag fra bestyrelsen.  
a. Nedsættelse af løbsudvalg. Bestyrelsen deltager + Lone. 
b. Rådighedsbeløb til formand/kasserer. 300 kr. blev vedtaget. 

6. Thomas har foreslået en ekstra rute til Præstøløbet på 5,5 km. 
Generalforsamlingen opnåede ikke enighed om denne rute. Men der blev taget en runde om 
bordet for at høre alles mening. Rundens udsagn tages med til første bestyrelsesmøde. 

7. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. pr. år fra 2007. Der er dog familierabat så en familie 
koster 100 kr. for første medlem og 50 kr. for de efterfølgende. 

8. Henrik Rømer, Eva Clemmensen og Mette Sieben blev genvalgt. Derfor blev der ingen 
ændringer i bestyrelsen. 

9. Der blev ingen ændringer i suppleanterne som stadig er Lise Pedersen og Anne Wolsing. 
10. Som revisor blev valgt Pia Grønqvist og  

Lone Larsen er revisorsuppleant. 
11. Eventuelt. Der var intet. 
 
Lone Larsen samt Tina takkede for god ro og orden og mødet blev herefter afsluttet. 
 
Referent: Henrik Rømer. 


