
Referat af generalforsamling — Praestoloberne mandag den 25.2.2019 

1. Valg af dirigent og referent 

Peter er valgt til dirigent og Bent til referent. 

2. Valg af stemmetllere 

Brith og Sanne. 

3. Bestyrelsens beretning (Sanne) 

Sanne gennemgar diverse arrangementer i 2018. 

P5skehare og for5rs lob gik, som det plejede. 

Danmarksstafetten blev i 2018 en afslutning p5 begynderlobet. Der var ikke s5 

mange nye, men mange af as "gamle". 

Prstolob. Der var sm5 60 deltager. Vi synes i bestyrelsen, at det var noget 

skuffende. Vi tager det til efterretning. 

Christianshavnermilen. Det er Anne, der har udviklet det. Oprindeligt en 

pendant til mndenes crosslob. Der deltager nu ogs5 mnd. 

Dogmelobet. Hyggeligt, som altid. 

Reflekslobet. Et samarbejde med Borneulykkesfonden og Codan. 

Nissegrodslobet. Mange deltagere. 

Nyt5rslobet har altid mange deltagere. 

Lordagslobene. Lob vi giver til hinanden. Dejligt at man lordag efter lordag kan 

mOdes, og man ved, at der st5r nogen og venter. 

Nabolob blev indfort i 2018. DG I har taget initiativ til dette lob, for at se, om 

man kan fremme lobesporten. I vores Nabogruppe er vi 6 med os. 

Vores nabolob i Faksingeskoven var godt besogt, og gik rigtig godt. 

Crosslobet starter i oktober/november og slutter i januar/februar. Vi har f5et 

meget positiv tilbagemelding. 

Aktiviteter i 2019: 

Vi har t.nkt P-lobet ind i 2019, men m.Alet er 100 deltagere, ellers m5 vi 

nytnke. Datoen er 8.9. 

Opstart af nybegyndere. Det giver, at man fAr boostet de gamle lobere. 

Nabolob vii blive viderefort, ogs5 i 2019. 

Reflekslobet skal udvides, saledes at vi inviterer andre klubber (naboklubber). 

Fransk For5rs lob. Der kommer sandsynligvis en indvielse af den bI5 rute i 

Prsto. Ruten er prcis p5 2 km. 

b„A, 



Svend Bjarne sporger ind til status p5 Aktiv liv ved fjorden. Sanne forklarer, at 

der pt. ikke er prcise aftaler/planer, men det skal vre flytbare pavilloner. 

Man kender endnu ikke til placering. Lobeklubben og cykelklubben er twnkt 

ind. 

Beretningen er godkendt. 

4. Det reviderede regnskab forelmgges til godkendelse (Eva) 

Eva fremlwgger regnskabet for 2018. 

Vi har haft indtwgter p5 11.065 kr. og udgifter p5 15.188,32 kr... Arets 

underskud er 4.123,32 kr. 

SB Or opmrksom p5, at vi ikke kan f5 revideret vores regnskab. Det er kun 

en revisor, der kan revidere regnskabet. Vi kan udelukkende f5 kontrolleret 

bilag, bank- og kassebeholdning af en bilagskontrollant. 

Regnskabet er godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

6. Budget forelmgges til godkendelse (Eva) 

Eva fremlwgger budgettet for 2019/2020. 

I forhold til indtgter og udgifter, er der budgetteret med et underskud p5 

2.175 kr. 

Der var nogen diskussion, om vi evt. kunne slojfe nogle af udgifterne, fx 

tilskud til julefrokost. 

Men indtil videre vii vi ikke slojfe poster. Vores kassebeholdning er stor nok 

til, at vi kan f5 daekket underskuddet. 

Budgettet er godkendt. 

Kontingentet er undret 125 kr. pr. medlem 60 kr. pr. efterfolgende 

familiemedlem i samme husstand. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen 

Anne og Sanne er enstemmigt genvalgt. 

Peter og Steen er enstemmigt genvalgt. 



8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

Svend Bjarne og Edward er enstemmigt valgt til revisorer 

Michael er valgt til revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 

Brith sporger, om det er muligt at modes ved hallen om vinteren. 

Brith efterlyser, at der er flere, der deltager i lob andre steder end i Prwst0. 

Referent 

Bent Husted 

Bestyrelsen har efterfolgende konstitueret sig: 

Sanne Tandrup: 

Anne Wolsing: 

Eva Clemmensen: 

Bent Husted: 

Svend Bjarne Moller: 

Edward Jensen: 

Revisorsuppleant: 

Suppleanter: 

Formand 

Nstformand 

Kasserer 

Bestyrelsesmedlem 

Revisor 

Revisor 

Michael Aagaard 

Peter Bredo Nielsen og Steen Sonderup 

Prwsto, den 25.2.2019 
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