Referat fra Fjordløbernes ordinære generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.45
i Frederikssund hallen
Formanden indledte generalforsamlingen med at byde de ca. 50 fremmødte medlemmer samt
bestyrelsen velkommen til Fjordløbernes ordinære generalforsamling. Herefter gik forsamlingen
over til behandlingen af aftenens dagsorden.
1: Valg af dirigent
Fjordløbernes formand Torben Hansen 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 godkendt af generalforsamlingen og kan læses på hjemmesiden.
3: Aflæggelse af revideret regnskab
Fjordløbernes kasserer, Lisbeth Vinter, fremlagde et regnskab for 2018, der udviste et
overskud på kr. 34.960,11 mod et overskud året før på kr. 80.226,14. Foreningens
egenkapital ultimo 2018 kr. 214.108,98.
Regnskabet blev taget til efterretning.
4: Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Rikke Beier, hvor hun foreslog at gaver i forbindelse med medlemmers runde
fødselsdage skulle dækkes af foreningen, blev ikke vedtaget.
For forslaget stemte 10 og 31 imod. Rikke Beiers forslag om at alle der melder sig ind i
Fjordløberne skulle modtage en rød Fjordløber T‐shirt, blev ikke vedtaget. For forslaget stemte
14 og 30 stemte imod. Rikke Beiers forslag om fælles opvarmning 1 gang om måneden for alle
hold blev vedtaget med 44 stemmer.
5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev fastsat uændret til kr. 360,‐ pr. år.
Passive medlemmer 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:
Næstformand: John Louis Lauersen, genvalgt for 2 år
Kasserer: Lisbeth Vinter, genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Søren Tougaard, genvalgt for 2 år
Suppleant: Jan Mathiesen, genvalgt for 1 år
Suppleant: Henrik Lang Nielsen, genvalgt for 1 år
Revisorsuppleant: Solvejg Rasmussen, genvalgt for 1 år
7: Nedsættelse af udvalg. Bestyrelsen foreslår valg af medlemmer til følgende tre udvalg, der
alle har fungeret i det forgangne år.
Aktivitetsudvalget består fremover af Pia Andersen, Lars Juul, Peter Nagel,
Carsten Nielsen, Jette Dam Hedegaard, Vibeke Kofoed, Rikke Beier og Jeanne Pedersen.
Udvalget arrangerer forskellige aktiviteter for medlemmerne.
Løbsudvalget består fremover af John Lauersen, Helle Bertram, Pia
Sønderskov, Jan Mathiesen, Ulrich Grau, Carsten Nielsen, Torben Hansen, Lisbeth
Vinter, Bjarne Nielsen og Jeanne Pedersen.
Udvalget har til formål at fungere som styregruppe i forbindelse med planlægningen
og koordineringen af Fjordløbernes egne løb, herunder i særlig grad Frederikssund
stafetten og Sillebroløbet.
Ranglisteudvalget består fremover af Lasse Jensen.
Udvalget udarbejder retningslinjer for Fjordløbernes løbsrangliste/klubmesterskab og
varetager den løbende vedligeholdelse og opdatering af ranglisten i samarbejde med
webmasteren.
8: Eventuelt
Der er et ønske i klubben om tydeliggørelse af hvem der træner de enkelte hold. Vi vil i
bestyrelsen drøfte hvordan vi får synliggjort trænerne og en bedre info omkring hvad der sker
på de enkelte hold.
Der er altid mulighed for skadede løbere at træne i hallens motionsrum.
Carsten gennemgik kort de kommende aktiviteter for resten af året, aktivitetslisten findes på
vores hjemmeside under "Det sker". Han kunne i øvrigt også fortælle at der vil blive planlagt en
Fjordløbertur til udlandet i foråret 2020.
Torben orienterede om det forestående broløb i forbindelse med broindvielsen af
Kronprinsesse Marys bro. Vi er medarrangør af løbet sammen med Out Run og DGI. Der bliver
brug for mange hjælpere. Løbet bliver i år i september eller oktober.
Formanden takkede alle medlemmerne for deres deltagelse.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Som afslutning på generalforsamlingen blev
der råbt tre gange hurra for Fjordløberne.
Referent: Annie Aller

