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Referat fra ordinær generalforsamling i Greve Trim Motionsklub 
 
Dato: tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.00 
Sted:  Klublokale 2. sal, Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
René Hansen blev enstemmigt valg til dirigent 
Heidi Bjarnø Hagman blev valgt til referent 
 
25 fremmødte 
Formalia og tidsfrister er overholdt. 
 

2. Formandens beretning 
Beretningen blev gennemgået af formand Thomas Elsgaard og efterfølgende godkendt 
uden anmærkninger. 
Beretningen up-loades sammen med referatet. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse 
Regnskabet blev gennemgået. Flotteste regnskab nogensinde.  
Overskud på tkr. 114 mod budgetteret kr. 0. 
Balancen er på tkr. 711 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse 

- forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. februar 2019 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag til godkendelse. 

 
5. Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse 

- herunder fastsættelse af kontingent 
Budgettet blev gennemgået. Underskud på tkr. 15 for 2020.  
Budgettet og kontingentet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

6. Valg af formand 
Thomas Elsgaard – genopstiller. 
Der er ikke kommet andre kandidater. 
Thomas blev enstemmigt valgt. 
  

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

- 3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg 
René Hansen genopstiller 
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Heidi Bjarnø Hagman genopstiller 
Klaus Olsen genopstiller 
 
Alle blev valgt enstemmigt. 
 
Ingen fremmødte ønskede at opstille til bestyrelsen. 
 
Olav Brusen genopstiller og blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for 1 år 
Tim Kjær-Hansen genopstiller og blev genvalgt 
 
Suppleant Pernille Hansen genopstiller og blev genvalgt 
 

9. Eventuelt 
Martin Wolden – kunne der gives et ekstra tillæg til Mikkel og Steffan på løbehold 1, 
som gør en ekstra indsats.  
 
Thomas – de får allerede lidt til ekstra tøj, grej til løb m.v. 
 
Diana – kunne der gives et tilskud til alle hold igen, det var hyggeligt at mødes under 
andre forhold. 
 
Thomas – vi skal finde ud af en anden fordeling, men arbejder videre med muligheden 
 
Anita – reklameres der ikke for at Sydkystløbet denne gang er et jubilæumsløb? 
 
Thomas – jo på facebook m.v. og der vil være en ekstra fin medalje og halsedisse på 
dagen. 
 
Betina Hobel – der er flere powerwalkere som ikke har betalt det korrekte beløb for 
deltagelse i Sydkystløbet grundet en fejl i systemet. 
 
Thomas – ja, der har været en fejl og vi gør ikke noget ved det. 
 

 
Greve den 25. februar 2020 
 
 
 
Thomas Elsgaard, formand        Heidi Bjarnø Hagman, referent  
 
 
 
René Hansen, dirigent 


