
Generalforsamling i Præstøløberne mandag den 24.2.2014 
Til stede: Annette G, Henrik R., Bodil, Sven-Bjarne, Eva, Keith, Peter, Ludmila, Allan, 
Michael, Claus og Berit 
 

1. Valg af dirigent 
Annette G. er valg til dirigent. 
 

2. Valg af stemmetællere 
Michael og Henrik er valgt 
 

3. Formandens beretning. 
Medlemstallet er ca. 40 ifølge den seneste adresseliste. Vi er gået lidt tilbage. 
Problemet er at det har været svært at kunne fastholde nye løbere. 
Fransk Forårsløb og Præstøløbet er en succes. 
Fransk Forårsløb ca. 100 deltagere 
Præstøløbet ca. 230 deltagere 
Lyserød lørdag lidt flere deltagere end sidste år. 
Crossløb. Vi holdt første afdeling af crossløb i november. Løbet blev godt 
modtaget og vi har fået god tilbagemelding. 
Økonomien er god. Godt sammenhold. Ambitionen er at komme op på 50 og 
helst flere medlemmer. 
 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab (Eva) 
Eva gennemgik regnskabet. 
Årets overskud 9.743,99. 
Kassebeholdning pr. 31.12.2013 kr. 28.953,87. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Bemærkning. I note 1 skal stå 2015. 
Kontingent for 2015 er vedtaget. 
 

6. Indkomne forslag. 
1. Nedsættelse af bluseudvalg. Simon og Annette har meldt sig til udvalget. 
2. Efterlysning af ideer til aktiviteter. 

Claus foreslår foredrag af Annette Fredsgård. 
Claus efterlyser et mål med træning, fx at vi træner til et bestemt løb. 
Evt. løb, hvor flere har mulighed for at deltage, også begyndere. 
Hvis man har yderligere forslag, kan man sende disse til Peter. 



7. Valg af bestyrelse. 
Simon er valgt 
Bestyrelsen består af: 
Simon 
Annette G 
Keith 
Peter 
Eva Clemmensen 
Tine Besser. 
 

8. Suppleanter: 
Sanne Tandrup 
Henrik Rømer 

9. Valg af revisorer 
Henrik Rømer  
Sven-Bjarne 
Revisorsuppl. Anne Wolsing. 

 
10. Evt. 

Claus undrer sig over at medlemstallet er faldet de seneste år. 
Annette G fortæller, at i Nyråd løbes der lørdag kl. 10. Måske det kunne være 
en idé at rykke løbstidspunkt. 
Send-Bjarne foreslår at ved løb ”hentes man ikke”. De der løber stærkt starter 
med at løbe tilbage så langt, som man nu føler for. På den måde indhentes 
ingen og alle får noget ud af løbet. 
For at fastholde nye løbere talte vi om, at udover Fransk Forårsløbet skal der 
annonceres flere løb, fx næste løb Danmarksstafetten m.v. 
 
Der foreslås nedsat et udvalg, der forsøger at ”sparke gang” i aktiviteter og 
omtale. Claus, Henrik, Keith og Michael vil gerne deltage i et sådant udvalg. 
 
Punktet tages med på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Generalforsamlingen slut kl. 20.10 
 
Referent 
Berit Husted 
 

 


