
 

 

Referat af ordinær generalforsamling 16. april 2018 i Herning Løbeklub 

 

 

24 medlemmer deltog i generalforsamlingen 

 

1. Valg af dirigent og referent  

Kasserer Frits Jensen bød velkommen og foreslog Gert Kristensen som dirigent og Frits Jensen som 

referent.  

 -  Begge blev valgt. 

 -  Gert Kristensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og var  

beslutningsdygtig. Afholdelse i april skyldtes tidsmæssige- og praktiske problemer med at nå 

afholdelse i marts. Ingen havde indvendinger imod den for sene afholdelse. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Frits Jensen aflagde beretning. Beretningen beskæftigede sig primært med 3 områder: 

1 Sociale og sportslige aktiviteter i 2017 

2 Sportslige præstationer i 2017 

3 Hvad skal der ske i 2018 

 Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside 

 bestyrelsens beretning for 2017.pdf 

Beretningen blev godkendt uden afstemning 

  

3. Regnskab for 2017/18  

Kasserer Frits Jensen fremlagde regnskabet for 2017/18. Årets resultat blev et overskud på 51.987 kr. 

og klubbens egenkapital er pr. 31.1.2017 på 218.642 kr.  

 

Regnskabet for 2017/18 blev godkendt.  

 

Regnskaber forefindes i mappe hos Frits Jensen, samt på hjemmesiden hvis man logger sig på. 

 

4. Kontingent for 2018/19 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. årligt for almindeligt medlemskab og 500 kr. årligt 

for hustandsmedlemskab.  

Kontingentforslaget for 2018/19 blev vedtaget. 

 

5. Budget for 2018/19 

Kassereren fremlagde forslag til budget for 2018/19 sammen med gennemgang af regnskabet for 

2017/18.  

Budget for 2018/19 blev taget til efterretning.   

 

6. Indkomne forslag 

Der var indkommet et forslag om, at der indføres en næstformandspost i bestyrelsen, så der 

umiddelbart er en afløser, hvis klubben igen står uden formand.  

bestyrelsens%20beretning%20for%202017.pdf


Det blev vedtaget og tilføjes i vedtægternes § 12, at bestyrelsen selv vælger næstformanden. Det tilføjes 

endvidere at formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.  

 

7. Valg til bestyrelsen  

Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer herunder formand 

Claus Hviid Christensen blev valgt som ny formand 

Marianne Sahlholt blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Lisbeth Lyhne blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

Herefter er der 7 personer i bestyrelsen, og fremover vil der være 3 på valg hvert år (evt. 4 hvert andet 

år) 

   

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Jens Henrik Jensen blev genvalgt som suppleant 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Preben Meldgaard (revisor) blev genvalgt og Søren Holt blev valgt som suppleant. 

 

10. Eventuelt 

Spørgsmål om klubben har æresmedlemmer blev besvaret bekræftende at der er 2 – Birthe Jensen og 

Kai Faurschou. Sidstnævnte blev udnævnt i sommers, hvor nogle medlemmer mødte op hos Kai. 

 

Der arbejdes på et samarbejde med Intersport, og evt. kommende klubjakker herfra blev vist til de 

fremmødte. Klubben vil give tilskud, så prisen for medlemmer bliver 300 kr. inkl. HLK logo. Endvidere 

blev det blev oplyst, at der vil være mulighed for at købe noget tøj mv. hos Intersport med rabat. 

Forespørgsel om ikke der skal være mulighed for at købe andre farver end sort. Det vil blive overvejet i 

”tøjudvalget”. Der vil blive givet meddelelse om bestilling mv. i klubben, på hjemmesiden og via 

Conventus. 

 

Birthes Legat blev indstiftet i 2006 og uddeles en gang årligt på generalforsamlingen. Legatet kan gives 

til en enkelt person, flere personer eller en aktivitet. Legatet gives for en stor præstation, en stor 

arbejdsindsats eller lignende. Med legatet følger en vandrepokal. Legatet, der er på 5.000 kr. kan ikke 

søges. Det er Gert, der udpeger legatmodtager(e). 

 

For 2017 blev legatet givet til Knud Aage Jensen. Begrundelsen er:  
 
BIRTHES MINDELEGAT 
 
Årets modtager er en rigtig klubmand, der har været med siden klubbens start. Desværre kan han ikke løbe 
mere, men alligevel møder han op til træning næsten hver gang. 
Ja, det er Knud Aage, jeg taler om. Han er Mr. altmuligmand - sørger for, der er vand og frugt klar efter træning, 
rydder op efter os og låser af i klubben. Desuden sørger han for indkøb af kaffe, te og brød til klubaftener, 
møder m.m. 
Knud Aage var med i styregruppen vedr. Motorvejsløbene, og når vi har vore egne løb, står han for opsætning 
af ruterne med skilte og pile og efterfølgende nedtagning af samme, og det er et stort og omfattende arbejde. 



Endvidere sørger han for rengøring og oprydning af klublokalet, og når der altid ser pænt og ryddeligt ud i vore 
rum, hvor de materialer, vi bruger til vore løb, befinder sig, er det også Knud Aages fortjeneste. Ingen opgave 
er for stor eller lille - den skal bare løses og bliver udført på din rolige og stilfærdige måde. 
Endelig er det også Knud Aage, der står for tilmelding af løbere til de forskellige løb, vi deltager i, så alt ialt er 
det en fantastisk og uegennyttig indsats, du yder i klubben, og derfor fuldt fortjent, du tildeles denne 
æresbevisning.  

 

Se billede af Legatmodtageren her 

 
Referent: Frits Jensen 
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