Referat fra Fjordløbernes ordinære generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.45
i Frederikssund-hallen:
Formanden indledte generalforsamlingen med at byde de ca. 45 fremmødte medlemmer samt bestyrelsen
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, idet han personligt havde modtaget en mail 22
dage før generalforsamlingens afholdelse. 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 regnskab for 2015, der udviste et resultat
(overskud) på kr. 21.674,52 mod et overskud året før på kr. 28.715,25. Foreningens egenkapital
ultimo 2015 udgør kr. 106.162,71. Fjordløberne havde pr. 31.12.2015 lidt over 200 medlemmer.
Regnskabet blev taget til efterretning.

4:

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5:

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev fastsat uændret til kr. 360,- pr. år, svarende til kun 1
krone om dagen. Passive medlemmer (venner af Fjordløberne) betaler halvt kontingent. Børn og
unge under 18 år er fortsat gratis medlemmer af Fjordløberne. Dette blev vedtaget.

6:

Valg af bestyrelse og revisorer
Følgende blev valgt:
Formand:

Jan Mathiesen ønskede ikke genvalg. Som ny formand blev Torben
Hansen valgt.

Sekretær:

Jannie Asbahr Petersen ønskede ikke genvalg. Som ny sekretær
blev Annie Aller valgt.

Næstformand:

Idet Torben Hansen var blevet valgt til ny formand, var der nu valg til
posten som næstformand. John Louis Lauersen blev valgt for 1 år.

Suppleant:

Jan Mathiesen blev valgt.

Suppleant:

Henrik Lang Nielsen modtog genvalg og blev valgt.

Revisor:

Palle Lund modtog genvalg og blev valgt.

Revisorsuppleant:

Solvejg Rasmussen modtog genvalg og blev valgt.

Suppleanterne er valgt for 1 år ad gangen.
7:

Ifølge vedtægternes § 8 stk. 4 kan bestyrelsen nedsætte udvalg blandt alle foreningens
medlemmer. Bestyrelsen ønskede at nedsætte følgende fire udvalg, der alle havde fungeret i det
forgangne år:
a) Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget har eksisteret siden 2009 og arrangerer forskellige aktiviteter for
medlemmerne. Udvalget består fremover af Lisbeth Vinter, Lars Juul, Peter Nagel, Carsten
Nielsen og Jette Dam Hedegaard.
b) Træner- og kursusudvalg
Udvalget har fokus på trænerne og instruktørerne, erfaringsudveksling på tværs af holdene og
ideer til den fortsatte udvikling af træning mv. på holdene. Henrik Lang Nielsen og John
Lauersen er fremover tovholdere i udvalget. Nina Weiss Madsen er desuden tilknyttet udvalget
som ressourceperson.
c) Løbsudvalg
Løbsudvalget har til formål at fungere som styregruppe i forbindelse med planlægningen og
koordineringen af Fjordløbernes egne løb, herunder i særlig grad Sillebroløbet. Udvalgets
medlemmer består af John Lauersen, Helle Bertram, Peter Nagel, Jan Mathiesen, Pia
Sønderskov, Pia Vetling og Torben Hansen.
d) Ranglisteudvalg
Ranglisteudvalget udarbejder retningslinjer for Fjordløbernes løbsrangliste og varetager den
løbende vedligeholdelse og opdatering af ranglisten i samarbejde med webmasteren. Kim
Nielsen og Jesper Rasmussen ville gerne indgå i udvalget.

8:

Eventuelt
Dirigenten fortalte, at under punktet eventuelt kan alt diskuteres, men intet besluttes.
Der var en kort drøftelse af Sillebroløbet, som finder sted igen i 2016 den sidste søndag i oktober,
dvs. søndag den 30. oktober 2016. Formanden fortalte, at vi i Fjordløberne får brug for alle kræfter
til at hjælpe til med afviklingen af løbet. Alle medlemmer blev opfordret til at sætte et stort kryds i
kalenderen denne sidste søndag i oktober.
Hans-Erik foreslog, at man i bestyrelsen eller løbsudvalget overvejede på sigt (måske om et år eller
to) at omlægge ruten til Færgelundsløbet, idet der var visse steder på ruten, som ikke var helt uden
risiko at tilbagelægge.

Der var en drøftelse af, om det måske var en overvejelse værd at indføre fælles opvarmning for alle
hold. Der blev talt for og imod. Der var også en drøftelse af, om man måske kunne indføre en
ganske kort fælles introduktion før hver træning, hvor trænerne – ganske kort – præsenterede
dagens træning på de enkelte hold. Det blev nævnt, at det er svært at være ny i Fjordløberne og få
overblik over de enkelte hold. Et forslag var, om man måske kunne opdele holdene i fx farver eller
nummerere trænerne for at skabe et bedre overblik. Der blev talt om, at det er meget vigtigt, at vi i
Fjordløberne – i både ord og handling – alle sammen tager godt imod nye medlemmer, så de nye
medlemmer helt fra starten føler sig velkomne i Fjordløberne.
Det blev nævnt, at Fjordløberne pt. manglede en webmaster (posten som webmaster er dog
efterfølgende blevet besat af Lars Juul).
Det blev nævnt, at prisen for deltagelsen i nytårskuren spiller en rolle. Bestyrelsen vil tage det med i
planlægningen af næste nytårskur.
Nina Weiss Madsen takkede Jan for hans store indsats som formand for Fjordløberne gennem
mange år. Herefter takkede også den nyvalgte formand for Jans store indsats i og for Fjordløberne.
Jan Mathiesen blev afslutningsvis udnævnt til æresmedlem af Fjordløberne. Der var købt gave fra
foreningen samt samlet ind til indkøb af gave blandt medlemmerne. Stor tak til Jan for hans indsats
som formand for Fjordløberne gennem mange år. Jan havde som gave til foreningen købt en
dirigentklokke til brug ved fremtidige generalforsamlinger.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Som afslutning på generalforsamlingen blev der
råbt tre gange hurra for Fjordløberne.

Referent: Torben Hansen

