
Ordinær generalforsamling den 26.02.13 – referat 

 

Formand Steen Jørgensen bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Dirigent: Jan Granquist blev foreslået og valgt. 

Referent: Jeannett Zola Andersen blev foreslået og valgt. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Der var fremmødt 46 medlemmer + bestyrelsen. 

 

2. Formandens beretning v/Steen Jørgensen 

 

Steen afholdt sin beretning, som bliver lagt på hjemmesiden. 

 

Spørgsmål til beretningen: 

Ingen spørgsmål dog en kommentar. 

Jan: Cykelafdelingen har lavet en 3 årig kontrakt med Snowfun. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2012 til godkendelse 

 

Annemette Heller fremlagde regnskabet i kasserer Ole Nysoms fravær, og nævnte at den helt store 

indtægtskilde er vores løbsarrangementer forår og efterår. 

 

Årets resultat gav et overskud på kr. 142.993,- 

Indestående i banken kr. 433.504,- 

Egenkapital kr. 370.764,- 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Behandling af evt. indkomne forslag 

 

Ingen forslaget modtaget. 

 

5. Fremlæggelse af budget for 2013 til godkendelse 

 

Annemette Heller fremlagde budgettet (uændret kontingent). 

Trænerbudgettet er sat lidt op da vi gerne vil honorerer den store indsats trænerne yder. 

 

Overskud 47.000,- i 2013 



 

Spørgsmål til budgettet: 

 

Jan: Kontingentindtægt stiger. Er det fordi der kommer flere medlemmer eller er det stigningen i 

kontingentet der gør det. 

Annemette: Det er stigningen i kontingentet. 

Lis: Hvordan får I fat i dem der ikke har betalingsservice. 

Annemette: Når alle bør have betalt, sender Ole en påmindelse til dem der ikke har betalt. 

Lis: Får de så et girokort? 

Steen: Dem der ikke har pc eller betalingsservice, laver en aftale med Ole om evt. betaling via girokort. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

6. Valg af kasserer for 2 år 

 

Ole Nysom (genopstiller) 

 

Ole Nysom blev enstemmigt genvalgt 

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 

- 4 medlemmer og 2 suppleanter er på valg 

 

På valg til bestyrelsen for 2 år er: 

Janni Andersen (genopstiller) blev genvalgt 

Torben Kristensen (genopstiller) blev genvalgt 

Claus Gudmundsson (genopstiller) blev genvalgt 

Jeannett Zola Andersen  (genopstiller ikke) 

 

Derfor skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsen foreslår: 

Henrik Lund 

 

Henrik Lund blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

 

Der skal vælges 2 suppleanter for et år. 

 

Bestyrelsen foreslår: 

1. Michael Markussen 

2. Olav Brusen Barsøe 

 

Der blev ikke foreslået andre kandidater. 

Michael Markussen blev valgt som 1. suppleant for et år 

Olav Brusen Barsøe blev valgt som 2. suppleant for et år 

 



 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for et år 

 

Michael Hartz og Freddie Flindt-Pedersen (begge genopstiller) 

 

Der blev ikke foreslået andre kandidater. 

Michael Hartz blev valgt som revisor for et år. 

Freddie Flindt-Hansen blev valgt som revisorsuppleant for et år. 

 

9. Eventuelt 

 

Michael: Ang. klubhus. Hvad skal vores egenkapital bruges til hvis kommunen vil afholde udgifterne til det 

nye klubhus jvf. din beretning. 

Steen: De skal bruges på indretning. 

 

Klaus: Hvornår regner vi med at have et klubhus klar. 

Steen: Det er en langsommelig proces. Om det bliver i 2013 eller 2014 er der desværre ingen der ved. 

Bjørn: Sidst der var valgår fik vi ordnet vandhanerne i strandparken – kan vi få ordnet stierne og få fjernet 

de knolde og jævnet de huller der er i strandparken. 

Steen: Det er svært i disse tider hvor budgetterne er stramme hos kommunen. Vi prøver at presse på og 

håber de kan gøre noget ved det. 

Jan: Supplement til Steens beretning. Leverandøren af cykeltøj bliver Craft. Vi har indhentet 3 tilbud og 

Craft var ikke billigst men kom med det bedste tilbud. Der vil være mulighed for prøve tøjet mandag den 

4/5 ml. kl. 18.30-20.00.  

Jan minder om, at der er heldagstræf den 16/3 hvor der kørers en lille tur på 30 km. 2/4 starter sæsonen 

op. 

 

Steen: Jeannett stopper i bestyrelsen. Tusinde tak for dit store arbejde og for de mange spark du har givet 

os. Tillykke til Henrik med posten. 

Tak til sponsorer – Sydbank har løftet den store opgave og sponseret medaljer til vores Sydkystmaraton 

Efterår i flere år. Det samme gælder for Zenit Consult som for andet år er medalje sponsor ved 

Sydkystmaraton Forår. Dejligt med de mange sponsorer der vil hjælpe os.  

Tak til Jan for indsatsen som dirigent.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Som sædvanligt var det en god og nem generalforsamling. 

 

Steen Jørgensen takkede for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen kl. 19.55. 


