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Referat af generalforsamling i Præstøløberne mandag den 26.2.2018 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Bodil, som er valgt 
 

2. Valg af stemmetællere 
Peter og Anne 
 

3. Bestyrelsens beretning 
Sanne 
Vi er 41 medlemmer. 
Vi har forskellige arrangementer. 

 Kagebord 

 Påskehareløb 

 Begynderløb (der er ikke så stor tilslutning, men vi er mange præstøløbere, der har 
bakket op og løbet med).  

 Afslutning på begynderløb er Danmarks stafetten. Efter løb er der fælles picnic. 

 Lyserød lørdag. Der var desværre ikke så stor tilslutning. Måske skal vi overveje at 
droppe at deltage, men blot donere et beløb. 

 Løb ifm coctailparty. Foreningen giver et lille tilskud, men ellers er det egen 
betaling. 

 Krebsegilde med løb i Stavrby hos Ole og Karin. For egen regning. 

 Dogmeløb med ven/familie man kan løbe, gå, cykle eller lave kaffe 

 Refleksløb. Et samarbejde med Børneulykkesfonden. 

 Nissegrødsløbet 

 Nytårsløb hos Anne og Edward. 

 Herudover er der lørdagsløb.  

 Fransk Forårsløb (Løb Fransk Forårsløb med præstøløberne). Der var ca. 30 
deltagere. 

 DGI crossløb. Her er vi godt repræsenteret. 

 Marathonløbere i klubben. Der er flere der løber maraton. 

 Præstøløbet, som vi har taget fat på igen efter et års pause. Der var ca. 70 
deltagere. Bestyrelsens intention er at fortsætte med Præstøløbet i år. 

 Julefrokosten. Der var ikke så mange deltagere. Måske kunne man lave en 
doodleafstemning med datoer for at få flere til at deltage. 

 
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Eva gennemgår regnskabet.  
Årets underskud er på kr. 1.118,44. 
Kassebeholdning 31.12.2017 er kr. 33.136,90. 
 
Svend Bjarne pointerede, at han kun har kontrolleret bilag, og ikke revideret regnskabet. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Steen har indgivet et forslag. (se bilag). 
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Årsagen til forslaget er, at der er en del i klubben, der er glade for at løbe trail- og crossløb. 
Steens bekymring er at vi bliver opdelt i alm. løb og trail- og crossløb. 
Steens forslag er, at man kører trail- og crossløb selvstændigt i sin egen gruppe, men hvis 
der er et løb, hvor flere kunne have lyst til at deltage, postes dette på Præstøløbernes side.  
Det der er vigtigt, at der er synlighed omkring denne type løb. 
Der var dog enighed rundt om bordet om, at det er ok, at det er i samme FBgruppe som 
Præstøløberne og ikke separat som nu.  
Det kunne måske inspirere andre til at løbe trail, hvis man ser ”tråden”. 
 
Steen opfordrer til, at der også er et link på Præstøløbernes hjemmeside til trail- og 
crossløb, hvor der evt. også henvises til de løb, man påtænker at løbe. 
Peter vil gerne lægge dette på hjemmesiden, hvis han modtager noget fra deltagerne. 
 

6. Budget forelægges til godkendelse. 
Vi har en årlig indtægt på ca. 5.000. Bestyrelsen er af den mening, at pengene går tilbage til 
løberne. 
Bestyrelsen har tænkt, at vi skal have udformet en formular til ansøgning om tilskud til 
forskellige lokale løb. (fx Brøderupløbet, Danmarksstafetten, crossløb mm) 
 
Hvis man får tilskud, er kravet bare, at man løber i en præstøløber T-shirt og stiller op for 
præstøløberne. 
 
Keith spørger ind til, hvad vi skal bruge kassebeholdningen til.  
 
Keith foreslår følgende løb, der kunne gives tilskud til: 

 Havn til havn (61 km er det længste)  

 Etape Møn 

 Trail på Klinten 

 Klinteløbet 

 Kartoffelløbet (Bogø) 

 Fjord til fjord 

 HGATM serieløb 
 

Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 125 kr./år pr. medlem og 60 kr./år for 
øvrige familiemedlemmer. 
 
I bestyrelsen har vi talt om, hvorvidt vi har brug for det fysiske medlemskort. 
Bestyrelsen foreslår en pdf fil, som fremadrettet bliver vores dokumentation for, at vi 
er medlemmer af Præstøløberne. 
 
Peter har dog en lille bekymring for om det kan misbruges. 
 
Der er enighed om, at det fysiske kort afskaffes. 
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7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Berit og Eva er valgt. 
 
Valg af 2 suppleanter 
1. suppleant: Steen 
2. suppleant: Peter 

 
8. Valg af to revisorer og en revisor 

Svend Bjarne og Michael er genvalgt. 
Revisorsuppleant: Helge 
 

9. Eventuelt 
Sanne spørger ind til, om det kunne være en idé at forsøge at sende dagsorden til 
bestyrelsesmøde rundt. Måske der kunne komme input. 
 
Der var noget snak om, hvordan vi holder fast i de nye løbere efter begynderløbet, da det 
er vores erfaring, at vi mister rigtigt mange nye løbere, fordi vi løber for hurtigt og for 
langt. 
 
Man kan evt. skrive på FB, hvis man evt. løber på et andet tidspunkt og spørge, om der er 
nogen der vil med. 
 
Man kunne lave en forespørgsel blandt tidligere medlemmer om, hvorfor medlemmerne 
har forladt gruppen. Spørge om hvad der kunne gøre, at de vil løbe med klubben igen. 
 
Steen foreslår, at man nedsætter en gruppe, der kunne kontakte tidligere medlemmer for 
at spørge, hvad der kunne få dem til at deltage igen. 
 
Steen vil gerne deltage i sådan en gruppe. 
 
Vi overvejer at deltage i løb om at samle affald 22.4. Man kan vælge ruter. Vi kunne evt. 
løbe lørdag i stedet for søndag måske som en form for stjerneløb. 
 
Steen har spurgt DGI, om vi kan afholde crossløb 2018/19. Der er planlægningsmøde 12. 
marts, hvor Steen og Keith har meldt sig til. 
 
Generalforsamlingen afsluttet. 
 
 
Referent 
Berit  
 
 
 

 


