
Greve Trim Motionsklub, Lillevangsvej 88, 2670 Greve 
www.grevetrim.dk, info@grevetrim.dk, tlf. 40 63 97 22 
 
 

Referat fra GF 18.2.2016 
Bestyrelsen : Komplet  
Fremmødte : 36  
I alt: 36  
 

1. Valg af dirigent: Jan Granquist 
Valg af referent: Britta Lange 
 

Jan fortalte om de juridiske forhold, vedr. indkaldelse, afstemning. Konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
Stemmeoptællere: AnneMette Heller. Per Bo. 

 
2. Formandens beretning: 

Spørgsmål:  
Ronald Madsen – Du glemte lige, at omtale Hamburg Maraton ☺  
Godt år med dig og tak. Fin beretning. 
Beretning - Godkendt 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2015 – Ole 
Spørgsmål: Svend Erik A. - salg af løbetøj, er det overskud? 
Svar : Ole – nej, det er direkte salg - decideret indtægt. 
Regnskab godkendt 
 

4. Behandling af evt. indkomne forslag: 
Ingen 
 

5. Fremlæggelse af budget for 2016 til godkendelse 
- herunder fastsættelse af kontingent – uændret 200,- kr. 
Budget og næste års kontingent godkendt 
 

6. Valg af formand: 
Thomas Elsgaard opstiller – valgt for 2 år 
 
 
 
 
 
 
 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
- 3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg 
 

På valg til bestyrelsen for 2 år genopstiller:  
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Claus Gudmundson - valgt 
René Hansen - valgt 
Steen Jørgensen – valgt 
 
Bente Nielsen (Udtræder) 
Henrik Berthelsen (Udtræder) 
 
Bestyrelsen foreslår et nyt bestyrelsesmedlem for 2 år: 
Heidi Bjarnø Hagmann - valgt 
 
2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år: 
 

1) Steen Waarkjær – Skating – valgt som første suppleant 
2) Jesper RitsmerS Stormholt – Cykel – valgt som anden suppleant 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for 1 år 

 
Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 
Revisor : Michael Hartz - valgt 
Revisorsupleant: John Høybye – valgt  

 
10.Eventuelt 

 
Claus siger tak for godt samarbejde til Bente igennem 10 år. 
Bente takker ligeledes for godt samarbejde gennem de seneste 10 år. 
 
Claus siger også tak til Henrik for 4 år i bestyrelsen. 
Henrik takker også for gode år og godt samarbejde. 
 
Thomas takker Claus for at træde til for 12 mdr. siden da Steen pludselig trådte tilbage som 
formand. Tak for det gode engagement. 
Tak for, at du også bliver i bestyrelsen som mening medlem. 
Claus takker for en spændende periode og det samarbejde der har været i den forgangne 
periode.  
 
Ronald Madsen : Velkommen til den nye formand. Håber, at du også interesser dig for 
bredden selv om du selv er hurtigløber. Du er nu nr. 5 formand i klubbens historie 
 
Claus takker Jan for rollen som dirigent.  
. 
 
 


