
Ordinær generalforsamling den 28.02.12 – referat 

 

Formand Steen Jørgensen bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent og referentDirigent: Bo Slemming 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 35 medlemmer + bestyrelsen. 

 

2. Formandens beretning v/Steen JørgensenSteen afholdt sin beretning, som bliver lagt på hjemmesiden 

 

Spørgsmål til beretningen: 

 

Michael Graulund: Har man tænkt over at der er en gruppe medlemmer der ikke kan deltage i 

maratontræningen og dermed må lave deres eget hold? 

Steen: Vi skal ud og finde trænere til at tage dem der løber 6.30 – hvis det er dem du tænker på. Vi vil tage 

det op i bestyrelsen. 

 

Svend Erik: Hvorfor er tilholdsstedet flyttet om søndagen? 

Steen: Vi havde problemer med for meget vand i efterår og vintersæsonen og så var der mangel på p-

pladser. Der er ingen tvivl om at beboerne er rigtig glade for at vi er flyttet. 

 

Lone Luxhøj: Hvor skulle et evt. klubhus ligge? 

Steen: Ved tennisklubbens lokaler. 

Jørgen Carentius: Ang. vores nye sponsorer. Jeg havde en rigtig god og sjov oplevelse hos Snow Fun 

Ski&Run. De var meget dygtige og grundige. Lad os prøve at støtte vores nye sponser – i stedet for at gå i 

Bilka og købe løbesko. 

Carsten Luxhøj: Har vi også skiftet sponsor (NewLine) til løbene? 

Steen: Ja,til Craft. 

 

John Højby: Er aftalen med Greve Sport bortfaldet? 

Steen: Ja 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2011 til godkendelse 

Kasserer Ole Nysom fremlagde regnskabet.Årets resultat gav et overskud på kr. 3.918,-Indestående i 

banken kr. 268.816,-  

Egenkapital kr. 227.771,- Spørgsmål:  

Jørgen: Hvad foregår der på trænerkurserne, det er mange penge at bruge? 

Jannie: Kurserne er basseret på dags-kruser. Indeholdt forplejning. 

blev herefter godkendt. 

 

4. Behandling af evt. indkomne forslagDer var indkommet forslag fra bestyrelsen.Formålet opfyldes ved 

aktiviteter for motionister såsom cykling, gymnastik, løb, powerwalk, 

rulleskøjteløb og spinning. Tilføjes stavgang Slettes 

§ 3 Organisationsform 

Medlemskabet er fortløbende indtil udmelding eller kontingent betaling ikke sker. Tilføjes 



 

Opkrævningstermin er kalenderåret, 01.01-31.12, og opkræves af Betalingsservice jvf. 

indmeldelsesbetingelser. Tilføjes 

Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. slettes 

 

Et medlem, der ikke betaler kontingent for en kommende sæson er udmeldt pr. automatik. Slettes 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af budget for 2012 til godkendelse 

herunder fastsættelse af kontingent for 2013, bestyrelsen foreslår kr. 200,- 

 

Vores medlemsindtægter giver underskud på 62.000,- derfor forslag om stigning. 

 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

Kasserer Ole Nysom fremlagde budgettet. 

Budgetteret overskud kr. 20.000,- 

Spørgsmål til budgettet: 

John Højby: Træneromkostninger er steget meget og det ser ud som om, der også er afsat et stort beløb i 

budgettet. Har man planer om at bruge samme udgift pr. træner i 2012? 

Steen: Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men det er ikke udelukket.Budgettet blev herefter 

godkendt. 

 

6. Valg af formand for 2 år 

Steen Jørgensen (genopstiller) 

Steen Jørgensen 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: 

Jette Rasmussen (genopstiller) blev genvalgt 

Annemette Heller (genopstiller) blev genvalgt 

Bente Nielsen (genopstiller) blev genvalgt 

Olav Brusen Barsøe (genopstiller ikke) 

Derfor skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem 

 

Bestyrelsen foreslår: 

Henrik Berthelsen 

 

Henrik Berthelsen 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 årOlav 

Brusen Barsøe blev valgt som 2. suppleant for et år 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for et år 

 

Michael Hartz og Freddie Flindt-Hansen (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 Graulund: Betyder ny sponser også nyt klubtøj? 

Steen: Ja. Der bliver en t-shirt og en singlet. Der er nedsat et tøjudvalg som skal designe det nye klubtøj. Jeg 

har forsøgt i mange år,at få folk til at løbe i klubtøj men det er svært at finde noget alle vil løbe i.  

Søren Pedersen: Synes også vi skal sige tak til formanden for det store arbejde. 

Torben: Vi har et forestående arbejde med vores maratonløb og vi mangler stadig hjælpere. Skriv 

til  Torben@grevetrim.dk hvis I kender nogen der vil hjælpe. 

Steen: Olav stopper i bestyrelsen og det er vi rigtig kede af. Tusinde tak for dit store arbejde. Også tak til Bo 

for at springe til 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. 20.11 


