Referat fra Fjordløbernes ordinære generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015
kl. 19.45 i Frederikssund-hallen
Formanden indledte generalforsamlingen med at byde de ca. 35-40 fremmødte medlemmer samt den
samlede bestyrelse velkommen til Fjordløbernes ordinære generalforsamling. Herefter gik
forsamlingen over til behandlingen af aftenens dagsorden.
1. Valg af dirigent
Fjordløbernes formand, Jan Mathiesen, foreslog på bestyrelsens vegne Palle Lund som dirigent.
Da der ingen andre kandidater var, takkede Palle for valget og indledte med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede,
at vedtægternes krav om, at medlemmerne skal være underrettet senest 21 dage før
generalforsamlingens afholdelse, var overholdt. Der var ingen indvendinger imod dette.
2. Formanden aflægger beretning
Formandens beretning kan læses andetsteds på hjemmesiden.
3. Aflæggelse af revideret regnskab
Fjordløbernes kasserer, Lisbeth Vinter, fremlagde et flot regnskab for 2014, der udviste et
resultat (overskud) på kr. 28.715,25 mod et beskedent underskud året før på kr. 2.010,36.
Foreningens egenkapital ultimo 2014 udgør kr. 84.488,18. Fjordløberne havde pr. 31.12.2014 i
alt 243 medlemmer. Kasseren oplyste, at de væsentligste årsager til det flotte resultat skulle ses
i det lys, at Sillebroløbet og Færgelundsløbet havde givet et lille overskud til foreningen,
tøjlageret var afskaffet, flere indmeldelser i løbet af 2014 og at der ikke havde været så mange
udgifter til kurser mv.
Der blev opfordret til, at bestyrelsen overvejede fx at give tilskud til løbetrøjer eller fx gav
mulighed for at begyndere kunne melde sig ind og få en løbebluse (eller tilskud hertil) med i
prisen, når man meldte sig ind i Fjordløberne.
Regnskabet blev herefter taget til efterretning.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en beskeden årlig kontingentstigning på kr. 10,- pr. år, således at
kontingentet fra 2016 udgør kr. 360,- pr. år svarende til kr. 30,- pr. måned. Passive medlemmer
betaler halvt kontingent. Dette blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelse og revisorer
Følgende blev valgt:
Næstformand:
Sekretær (og webmaster):
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:
Suppleant:
Revisorsuppleant:

Torben Hansen
Jannie Petersen
Lisbeth Vinter
Søren Tougaard
Henrik Lang Nielsen
John Louis Lauersen
Solvejg Rasmussen

7. Eventuelt
Ifølge vedtægternes §8 stk. 4 kan bestyrelsen nedsætte udvalg blandt alle foreningens
medlemmer. Bestyrelsen ønskede at nedsætte følgende fire udvalg:
Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget har fungeret i flere år og arrangerer forskellige aktiviteter for medlemmerne.
Udvalget består fremover af Lisbeth Vinter, Lars Juul, Peter Nagel, Carsten Nielsen og Torben
Hansen. Aktivitetsudvalgets medlemmer blev opfordret til at sende et billede til webmasteren,
så man på hjemmesiden kan se et billede af udvalgets medlemmer sammen med navn og
kontaktoplysninger.
Instruktør- og trænerudvalg
Bestyrelsen ønskede at nedsætte et nyt udvalg med fokus på trænerne og instruktørerne,
herunder kurser, erfaringsudveksling på tværs af holdene og ideer til den fortsatte udvikling af
træning mv. på holdene. John Lauersen, Hans Erik Jensen, Bjarne Asbahr, Søren Tougaard og
Henrik Lang Nielsen indgår i udvalget. Søren og Henrik er ”tovholdere” i udvalget.
Løbsudvalg
Bestyrelsen ønskede desuden at nedsætte et nyt løbsudvalg, der har til formål at fungere som
styregruppe i forbindelse med planlægningen og koordineringen af Fjordløbernes egne løb, dvs.
pt. Færgelundsløbet og Sillebroløbet. Følgende seks medlemmer ønskede at deltage i
løbsudvalget; Jannie Petersen, John Lauersen, Helle Bertram, Peter Nagel, Jan Mathiesen og
Torben Hansen.
Ranglisteudvalg
Bestyrelsen ønskede endvidere at nedsætte et ranglisteudvalg, hvis opgave bliver at udarbejde
retningslinjer for Fjordløbernes løbsranglister og desuden varetager opgaven med den løbende

vedligeholdelse og opdatering af ranglisten. Udvalget består af Danny Danielsen, Paw Sejersten
Jeppesen og Susie Dannemand. Desuden deltager webmaster Jannie Petersen i opstartsfasen.
Der var herefter en drøftelse af træningstidspunkterne om tirsdagen og torsdagen fra
Frederikssund-hallen. Det blev foreslået, at der var hold, der løb tidligere end kl. 17.30 om
tirsdagen eller torsdagen. Eksempelvis kunne der forsøgsvis løbes én dag om ugen allerede kl.
16 fra Frederikssund-hallen. Man kunne så være tilbage ved hallen senest kl. 17.30, som fortsat
er det ”officielle” starttidspunkt for tirsdags- og torsdagstræningen. Ved håndsoprækning kunne
det konstateres, at der var tilslutning til at prøve at starte et hold op med starttidspunkt kl. 16.
John Linnebjerg ville gerne være ”tovholder” i opstartsfasen.
Afviklingen af Sillebroløbet blev herefter kort drøftet. Det blev foreslået eksempelvis at inddele
deltagerne i de officielle DAF-aldersgrupper, afvikle en familie-stafet eller lignende. Ideerne vil
indgå i løbsudvalgets videre arbejde.
Det blev foreslået at afholde en sommerfest i slutningen af juni. Aktivitetsudvalget blev
opfordret til at tage idéen til sig. Lidt afhængig af, hvilken dato man sætter som stiftelsesdato
for Fjordløberne (jf. formandens beretning andetsteds på hjemmesiden), har Fjordløberne
eksisteret i 20 år her i 2015. Måske man kunne kombinere en sommerfest med dette 20 års
jubilæum.
Bestyrelsen blev opfordret til at kontakte/skrive til kommunen med henblik på at foreslå, at
Åbjerg stadion forsynes med lys. Man kunne evt. skrive til kommunen i samarbejde med ORI
Atletik og Motion eller kontakte Frederikssund Idrætsråd og derigennem arbejde for at få lys på
Åbjerg stadion.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Som afslutning på generalforsamlingen blev
der råbt tre gange hurra for Fjordløberne.
Referent:
Torben Hansen

