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Referat fra Fjordløbernes ordinære generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.45 

i kantinen på Ådalens skole 
 
Formanden indledte generalforsamlingen med at byde de ca. 40 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 Kasper Larsen 
som dirigent. Da der ingen andre kandidater var, takkede Kasper 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 2020, der udviste et 
underskud på kr. 41.696,38 mod et overskud året før på kr. 268.009,72. Foreningens 
egenkapital ultimo 2020 udgør kr. 440.422,32. Underskuddet skyldes manglende afholdelse af 
løbsarrangementer i 2020 p.g.a. Corona. 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
4: Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag til behandling. 
 
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. 
Ingen indvendinger, så det 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 
Suppleanter: Jesper Poulsen og Vibeke Kofoed Sørensen valgt 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 Carsten Nielsen, Nina Weiss Madsen, Vibeke Kofoed 
Sørensen, Kasper Larsen, Lotte Struve og Charlotte Drue. 
Udvalget arrangerer forskellige aktiviteter for medlemmerne. 
 
Løbsudvalget består fremover af John Lauersen, Helle Bertram, Ulrich Grau, Carsten Nielsen, 
Torben Hansen, Bjarne Nielsen og Lisbeth Vinter.  
Udvalget har til formål at fungere som styregruppe i forbindelse med planlægningen 
og koordineringen af Fjordløbernes egne løb, herunder i særlig grad Frederikssund 
stafetten. 
 
Ranglisteudvalget består fremover af Lasse Jensen, Susie Dannemand og Frank Avaldorff Jensen. 
Udvalget står for afviklingen af Fjordløbernes testløb og udarbejder retningslinjer for 
Fjordløbernes løbsrangliste/klubmesterskab samt varetager den løbende vedligeholdelse og 
opdatering af ranglisten i samarbejde med webmaster. 
 
8: Eventuelt 
Der kom en opfordring til, at de hold, der træner fra Færgelunden om søndagen, tilrettelægger 
træningen således, at alle hold er færdige kl. 11. Det giver bedre muligheder for at mødes i 
sociale sammenhænge på tværs af holdene efter træning og måske nyde en øl eller vand efter 
træning. 
 
Der blev på foreningens vegne uddelt en flaske god rødvin til de to afgående 
bestyrelsessuppleanter, Henrik Lang Nielsen og Jan Mathiesen, som tak for deres mangeårige 
arbejde for Fjordløberne samt til foreningens revisor, Kasper Larsen, der også havde ledet 
forsamlingen sikkert igennem generalforsamlingen som dirigent. 
 
Formanden takkede alle medlemmerne for deres deltagelse i årets generalforsamling. 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Som afslutning på generalforsamlingen blev 
der råbt tre gange hurra for Fjordløberne. 
 
Referent: Annie Aller 


