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                                                                                                   28. februar 2022 

Referat af ordinær generalforsamling i Præstøløberne    

Mandag d. 28. februar 2022 kl. 19, mødelokale 2, Multicentret i Præstø 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning  

4.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

5.  Behandling af indkomne forslag (modtages senest 14/2) 

6.  Budget forelægges til godkendelse. Fastsættelse af kontingent for 2022.  

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Eva og Berit) og 2 suppleanter til bestyrelsen.  

8.  Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant 

9.  Eventuelt 

 

 

 

  



2 
 

Ad. :1. Valg af dirigent og referent: 

Bodil er valgt til dirigent, og Berit er referent. 

Ad.:2. Valg af stemmetællere 
Susanne og Lena er valgt. 
 
Ad. 3. Formandens beretning  
Vi har på trods af Corona løbet i mindre grupper, og vi har haft citronmåne gåtur. 
Begynderløb: Der er 6 der gennemførte. 
Cocktail løb en succes, kulturløbet, dogmeløbet og storstrømsløbet. 
I august deltog flere i pilates og yoga gennem DGI. Det var en succes. 
Nytårsløb igen en succes. 
Sanne er mest glad, når vi venter på hinanden, looper, når vi løber foran. Så alle får 
en god løbetur. 
 
Ad.: 4.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Eva fremlægger regnskabet for 2021. Årets indtægter 8.408 kr., årets udgifter er 
8.403,23. Årets overskud 4,77 kr. Vi har en kassebeholdning på 38.361,15 kr. 
Regnskabet er godkendt. 
Vi har pt. 47 medlemmer. 
 

Ad. 5:  Behandling af indkomne forslag (modtages senest 14/2) 
Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 
Ad.: 6.  Budget forelægges til godkendelse. Fastsættelse af kontingent for 2022.  
Sanne fremlægger budgettet.  
Som noget nyt deltager vi i et arrangement for ”Nye borgere i Vordingborg K.” Vi 
skal stå for et arrangement for nye borgere. Vi tænker en dogmerute på ca. 2 km. 
med efterfølgende kaffe og kage. Der er derfor afsat 2000, kr. til dette arrangement. 
 
Udgifter er budgetteret til 11.300 kr., indtægter er budgetteret til 13.788 kr. 
forventet overskud er hermed 2.488 kr. 
 
Fastsættelse af kontingent for 2022. Det er besluttet at fastholde kontingentet på 
125 om året og 60 kr. for ekstra medlemmer af en husstand. 
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Ad.: 7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Eva og Berit) og 2 suppleanter til 
bestyrelsen.  
Eva og Berit er genvalgt til bestyrelsen. 
 
Susanne og Torben er genvalgt. Susanne er 1. suppleant, og Torben 2. suppleant. 
 
Ad.: 8.  Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant 
Michael og Carsten er genvalgt som bilagskontrollanter, og Edward er valgt som 
suppleant 
 
Ad.:9.  Eventuelt 
Eva spørger til hjemmesiden. Vi undersøger, hvad det vil koste af få en til at hjælpe 
os med at forny vores hjemmeside, så vil Eva gerne sættes ind i det. 
 
Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at være med til at stå for et gåhold, er man 
meget velkommen til at byde ind. 
 
Vi kunne evt. lave et gå hold en søndag i hver måned. 
 
 
28.2.2022 
Berit Husted 
Referent. 
 

 

 

 


