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Generalforsamling Præstøløberne 25.02.2013 

 

 

Ad. 1 - Valg af dirigent:  

Sanne T. valgt 

 

Ad.2 – Valg af stemmetællere: 

Irene og Anne valgt. 

 

Ad. 3. formandens beretning: 

Peter beretter om at vi i det forgangne år har haft en tilbagegang blandt medlemmerne. 

Begynderløbet har ikke været så stor en succes som sidste gang.  

Fransk Forårsløb var dog en succes med 125 tilmeldte mod 85 året før. 

Præstøløbet 233 deltagere. Vi havde lånt en målportal. Dette var en succes. En god dag med mange 

glade løbere. Godt afholdt løb. 

 

I 2012 havde vi vores første nonprofit løb – ”Lyserød lørdag”. Løbet druknede dog en del i regn, 

men i bestyrelsen er vi enige om at det er et arrangement, vi gerne vil deltage i igen.  

 

I det kommende år har vi besluttet at drosle lidt ned for begynderløbet. Vi vil gerne lave nogle 

grupper med en enkelt eller to trænere. Folk mødes og følges i det tempo, man er på. Ikke samme 

reklamefremstød som tidligere år. 

 

Vi har en god tradition om at samles og løbe andre steder, fx Etape Bornholm, hvor vi er en del der 

deltager. 

 

Vi har et godt socialt liv i klubben, hvor vi er gode til at samles om sociale aktiviteter. Vi har mange 

mærkedage, hvor der løbes forskellige løb. Det er noget af det, der binder klubben sammen og det 

der gør at folk deltager. Det kommende år tyder også på et lovende og aktivt løbeår. 

 

Ad. 4 – forelæggelse af det reviderede regnskab: 

Eva fremlægger regnskab.  

Indtægt ved kontingent 4.350. 

Samlet indtægter 24.000. 

 

Årets overskud 7.181 kr. I alt giver dette en samlet kassebeholdning på 19.209,88 kr. 

 

Regnskabet godkendt. 

 

 

Ad. 5 – fastsættelse af kontingent for 2014: 

Kontingent fortsætter med at være 125 kr. og 60 kr. pr. ekstra familiemedlem, 

 

Ad. 6 – indkomne forslag: 

 Ændring af vedtægter 

Nina, Tony og Sven Bjarne har deltaget i det udvalg, der har arbejdet med vedtægtsændringerne. 
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Sven Bjarne har lavet et oplæg med forslag til vedtægtsændringer, der har været rundsendt til 

medlemmerne. Sven Bjarne gennemgår forslaget til ændringerne. 

 

Der var nogen diskussion om § 3 medlemmer - angående udmeldelse.  

Praksis er nu at kontingentet skal indbetales senest 1.3. Reminder udsendes inden 31.3.  

 

De forslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 7 – valg af bestyrelse: 

På valg er: 

Anne 

Keith 

Peter 

 

Anne ønsker ikke genvalg. 

Keith modtager genvalg 

Peter modtager genvalg 

Annette G. valgt 

 

 

Ad. 8 – valg af suppleanter: 

Tony og Nina 

Tony ønsker ikke genvalg. 

 

Henrik (1. suppleant) 

Sanne T (2. suppleant) 

 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

 Peter 

 Keith 

 Annette G. 

 Tine 

 Eva 

 Berit 

 Henrik (1. suppleant) 

 Sanne T. (2. suppleant) 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde 12.3.2013 

 

Ad. 9 – valg af revisorer og en suppleant: 

På valg er: 

Henrik  

Annette 

Sven Bjarne 

 

Henrik modtager genvalg 

Sven Bjarne modtager genvalg 

Anne er valgt. 
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Ad. 10 – Evt. 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt. 

 

Anne spørger Tine, om der er kommet nogen respons på begynderløb.  

Sanne K. og Sanne T har meldt tilbage som de eneste.  

 

Generalforsamlingen slut. 

 

 

25.2.2013 

Berit 

(referent) 


