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Referat fra Fjordløbernes ordinære generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl. 20.00 

i Valhal på Kalvøen  
 
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 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 kan læses på hjemmesiden. 
 
3: Aflæggelse af revideret regnskab 
Fjordløbernes kasserer, Lisbeth Vinter, fremlagde et regnskab for 2019, der udviste et 
overskud på kr. 268.009,- mod et overskud året før på kr. 34.960,-. Foreningens 
egenkapital ultimo 2019 udgør kr. 482.118,-. Det store overskud stammer hovedsageligt fra 
afholdte løbsarrangementer.  
Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
4: Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring. Efter en længere diskussion blev den 
vedtaget med en mindre ændring. § 7  7.1  Ordinær generalforsamling ændres til : 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset de 
fremmødtes antal, når medlemmerne er underrettet senest 21 dage før afholdelsen med 
orientering via e-mail og foreningens hjemmeside og eventuelt lignende informationskanaler. 
 
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: 
Som ny revisor blev Kasper Larsen valgt 
Formand Torben Hansen, genvalgt for 2 år 
Sekretær Annie Aller, 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 Lars Juul, Peter Nagel, Pia Nielsen, 
Carsten Nielsen, Jette Dam Hedegaard, Nina Weiss Madsen og Vibeke Kofoed. 
Udvalget arrangerer forskellige aktiviteter for medlemmerne. 
 
Løbsudvalget består fremover af John Lauersen, Helle Bertram, Jan Mathiesen, 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 og Sillebroløbet. 
 
Ranglisteudvalget består fremover af Lasse Jensen, Susie Dannemand og Frank Avaldorff Jensen. 
Udvalget udarbejder retningslinjer for Fjordløbernes løbsrangliste/klubmesterskab og 
varetager den løbende vedligeholdelse og opdatering af ranglisten i samarbejde med 
webmasteren. 
 
8: Eventuelt 
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 2021. 
Vores informationsniveau og informationskanaler blev diskuteret mellem de fremmødte 
medlemmer. Der er medlemmer, som ikke er på Facebook, hvilket gør det lidt svært at følge 
med i, hvad de forskellige hold foretager sig, man må holde sig orienteret via vores hjemmeside, 
søge information om træningstider og mødesteder via trænerne på holdet. Der var også god 
tilfredshed med, at de enkelte trænere på holdene hver tirsdag og torsdag til træning fortæller 
hvad der skal ske den pågældende træningsaften.   
 
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 

 


