
Generalforsamling Præstøløberne 22. februar 2016 
 
1. Valg af dirigent. 

Keith 
 
2. Bestyrelsens beretning 

 En lille nedgang i medlemmer fra 2014 56 til 44 

 Begynderløb starter imorgen – 8-10 tilmeldte 

 Fransk forår 91 tilmeldte – 85 gennemførte. 

 Præstøløbet 132 tilmeldte – 131 gennemførte. 

 Lyserød Lørdag 34 runder af 10 løbere 

 Refleksløb – ca. 10 løbere. 

 DGI Crossløb 212 tilmeldte – gik godt i fint vejr. 

 Alle foreningen ”små-løb” fungerer rigtig godt – og er gode sociale arrangementer. 

 Bestyrelsen takker for hjælpen til alle de frivillige. 
Beretningen godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
    Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 
 
4. Behandling af indkomne forslag: 
Forslag a) 
fra bestyrelsen:  
 
Forslag til vedtægtsændring: 
 
§7 bestyrelsen 
Foreningens bestyrelse består af seks medlemmer, valgt blandt medlemmerne for to år ad gangen, 
idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår tre medlemmer. 
 
Ændres til: 
Foreningens bestyrelse består af mindst 4 og højst 6 medlemmer valgt blandt medlemmerne for 2 
år ad gangen. Der afgår mindst 2 og højst 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. 
 
Ændringen er vedtaget og indføres i vedtægterne snarest. 
 
5. Budget forelægges til godkendelse 
Der foreligger ikke budget – men det vedtages at fastholde kontingentet på det nuværende. 
 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
   På valg: 
Eva Clemmensen - genvalgt 
Simon Madsen - genvalgt 
Tine Besser (modtager ikke genvalg) træder ud. 
  



Suppleanter: 
Sanne Tandrup – genvalgt 1. suppleant 
Peter Bredo – genvalgt 2. suppleant 
7. Valg af en revisorer og en revisorsuppleant 
På valg: 
Sven Bjarne Møller - genvalgt 
Henrik Römer-Koch – ønsker ikke genvalg – fratræder. 
Anne Wolsing – valgt som suppleant. 
 
8. Træningstider 
Tidspunkt for start på lørdagsløb. 
Bestyrelsen foreslår kl. 08.00 - med forbehold for ændringer ved særlige arrangementer. 
Træningstider i ugen: 
Bestyrelsen foreslår tirsdag og torsdag kl. 17.30. 
Dette vedtages. 
 
9. Eventuelt. 

 Henvendelse fra handelsstandsforeningen vedrørende tri-athlon-arrangement på tværs af 
kommunen (Præstø, Vordingborg og Stege) 23/4, 30/4, 28/5, 11/6 eller 25/6. 
Vi vil naturligvis gerne være med – men i første omgang høre mere om det. Foreningen 
vurderer dog at fristen er alt for kort, da der er meget, som skal koordineres og 
planlægges. Kunne det være næste år evt.? 

 Spørgsmål vedrørende klubbens akkumulerede kapital.  
Det foreslås, at den nye bestyrelse arbejder med forslag om, at bruge kapital på startgebyr 
til lokale løb, som klubbens medlemmer deltager i f.eks. Danmarks stafetten 12/6 og 
Gåsetårnsløbet eller Crossløb. Der lukkes op for, at medlemmer kan søge om deltagergebyr 
til lokale løb. 

 Begynderløb – der er tilmeldinger på Facebook, og det bliver spændende at se hvormange, 
der dukker op. 

 Simon undersøger, om der stadig er model og farve til klubtrøjer som kan trykkes med 
klubbens logo. 
 

 
 
 


