Referat af generalforsamling i Præstøløberne
Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19, mødelokale 1, Multicentret i præstø

1. Valg af dirigent og referent
Bodil er valgt til dirigent.
Berit er valgt til sekretær
2. Valg af stemmetællere
Susanne og Michael
3. Formandens beretning
Formanden beretter om årets aktiviteter. Der har været god tilslutning. Vi har
været godt repræsenteret i crossløbet. Begynderløbet også godt. Afslutningen
på begynderløbet var Næstved Stafetten. Der var stor tilslutning. Flere af
nybegynderne har nu også løbet en 10 km.
Årets Præstøløb. Det var ingen succes. Deltagerantallet var meget lavt, og
konceptet skal tænkes anderledes fremover.
Løbet startede ved stranden, og det fungerede godt.
Christianshavnerløbet var godt repræsenteret. Vi var 13 løbere, og vi blev lagt
mærke til med vores orange klubtrøjer.
Dogmeløbet var en succes, som det plejer.
Tak til Anne og Edward for Nytårsløb. Der var stor tilslutning.
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Vi er en glad og støttende løbeklub.
Vi har fået penge ind fra Ren Natur og for at sætte Den blå rute op.
Vi har nu også fået et cvr nr., som var nødvendigt for at deltage i Ren Natur.
Bemærkninger:
Svend Bjarne efterlyser, at vi skal annoncere, at datoer er faste, fx Dogmeløbet,
Julefrokost og generalforsamling.
Sanne svarer. Dogmeløbet er altid den weekend, hvor vi går over til vintertid.
De øvrige datoer afhænger af, hvornår bestyrelsen kan (som fx generalforsamling)
og hvornår flest kan (julefrokost).
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Eva fremlagde regnskabet for 2019.
5. Behandling af indkomne forslag (modtages senest 15/1)
Der er ikke indkommet nogen forslag.
6. Budget forelægges til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent for
2020.
Eva fremlagde budget for 2020.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver det samme på 125 kr. og 60 for
familiemedlemmer.
Budget og kontingent blev vedtaget.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
Eva og Berit er genvalgt.
Peter og Sanne er valgt til suppleanter. Susanne er 1. suppleant og Peter er 2.
suppleant.
8. Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant
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Svend Bjarne modtager genvalg. Michael modtager genvalg.
Edward er suppleant.
9. Eventuelt
Svend Bjarne spørger, om vi gør noget i forbindelse med Fransk forår.
Lena efterlyser, at hjemmesiden bliver opdateret.
Anne foreslår, at når løbskalenderen slutter 31.12. skriver vi, at kalenderen
opdateres efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen opfordrer til, at har man ændringer så mailer man til Peter. Det
kan alle gøre.
7.2.2020
Referent: Berit Husted

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand: Sanne Tandrup
Næstformand: Anne Wolsing
Kasserer: Eva Clemmensen
Sekretær: Berit Husted
Suppleanter:
1. suppleant: Sussanne Vinther
2. suppleant: Peter Bredo Nielsen
Bilagskontrollanter: Svend Bjarne Møller og Michael Aagaard Nielsen.
Suppleant: Edward Reinholdt Jensen
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