
 

 

Referat af generalforsamlingen 23. februar 2019 

1.   Valg af dirigent: Anne Grete Swainson blev valgt som dirigent og kunne herefter meddele at 

generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til klubbens vedtægter. 

2.   Godkendelse af formandens beretning for 2018: Svend fremlagde sin beretning, den findes i fuld tekst 

andet sted i bladet. Beretningen godkendt. 

3.   Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2018: Inger gennemgik regnskabet. Inger fremhævede 

tilskud til ungdom på kr. 12.500,- fra Musik i lejet og resten er ungdomstilskud fra Helsinge Kommune. 

Overskuddet for åbne løb dækker primært over Helvede i Nord, Natcup, Heino Fall samt Sensommercup, 

derudover nævnte Inger, at vi får kr. 36.000,- mere fra WMOC. Posten klubtøj retur er elitens klubtøj som er 

kommet retur efter Farum-Tisvilde har fået deres eget klubtøj. Vi må desværre betale for at have penge i 

banken, derfor negative renter. Til klubhus har vi haft udgift på kr. 24.672,- det er fra 2017, TGF er desværre 

meget langsomme til at fremsende regnskab for klubhuset, så der ventes stadig på 2018 regnskabet. Der er 

blevet brugt penge fra materialepuljen til skolesæt, og vi har fået kr. 9.000,- i tilskud fra Det Grønne Hus til 

projektor og lærred. Depotet har også været en stor udgift, men nu depotet færdigt inklusiv køreveje til 

huset. Vi havde forventede et større minus på grund af udgifterne til depotet 2018, men WMOC var ikke 

med i budget for 2018. Keld J. spurgte herefter til DOF landshold, Inger oplyste, at vi betaler et fast beløb per 

løber, som er forhåndsudtaget til landsholdet og derefter fuld pris, hver gang en løber, som ikke er 

forhåndsudtaget, får et wildcard til en landsholdsaktivitet. Derefter blev regnskabet godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen havde fremsat forslag om rabat på klubtøj i det kommende 

år på baggrund af de store veksler, der er trukket på medlemmerne i 2018. Det er endvidere et generelt 

ønske, at så mange som mulig optræder i klubbens tøj til løb. Der gives ekstraordinært tilskud til vores 

overtrækstøj og løbebluser. Forslaget blev vedtaget, og de nye priser er omgående gældende. Alle priser og 

rabatter kan ses på hjemmesiden. 

5.   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2018: Bestyrelsen har i budgettet 

2019 et lille underskud, da vi ikke har store ekstraordinære poster i budgettet. Det blev herefter diskuteret, 

om der ikke bør budgetteres med f.eks. kørselsgodtgørelse eller en trænertrøje til medlemmer, der har 

meget kørsel fx ved korttegning eller træning. Det er altid svært, at finde balancen mellem det uhonorerede 

arbejde, og det, som bør kompenseres. Konklusionen blev, at ekstraordinært store indsatser eller udgifter vil 

kunne kompenseres efter bestyrelsens skøn ved anmodning fra de pågældende. I den forbindelse blev det 

nævnt, at Tim bl.a. i sin egenskab af træner modtager kr. 15.000 per år. Der var enighed om, at dette bør 

fortsætte, og at det er vigtigt, at det er synligt. 

Det blev bemærket, at det overskud, vi endnu mangler at få fra WMOC, er kr. 36.000,- ikke kr. 39.000,- 

således at det budgetterede underskud andrager kr. 31.000,-. Derefter blev budgettet vedtaget og 

medlemskontingentet fastholdt som sidste år. 

6.   Valg af næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant: Følgende var på 

valg. 

1. Næstformand Tim Falck Weber genopstillede og blev valgt. 

2. Kasserer Inger Kirkegaard genopstillede og blev valgt. 

3. Bestyrelsesmedlem Lena Wraa genopstillede ikke, Jens Kovsted opstillede og blev valgt.  



 

 

4. Bestyrelsesmedlem Rolf Valery genopstillede ikke, Mette Vejen Eriksen opstillede og blev valgt. 

5. Bestyrelsessuppleant Jesper David Jensen genopstillede ikke, Rolf Valery blev valgt som ny suppleant. 

6. Jens Kovsted blev valgt som bestyrelsesmedlem, ingen suppleant blev valgt for 1år, ifølge klubbens 

vedtægter stilles der ikke krav til antallet af suppleanter. 

7.   Valg af revisor og revisorsuppleant: Følgende er på valg. 

1. Revisor Ole D. Jensen genopstillede og blev valgt. 

2. Revisorsuppleant Anne Grete Swainson genopstillede og blev valgt. 

 

8. Eventuelt: Rolf viste vores nye klubflag der er en del højere end de tidligere. Rolf annoncerede nogle 

oprydningsdage, første gang 9. marts, hvor der bl.a. skal opsættes hylder, så ting fremover kan anbringes 

systematisk, og det gamle depotrum i klubhuset kan saneres. Han opfordrede folk til at melde sig til dette, 

også selv om de ikke kan deltage første gang. Lene Ø. fortalte, at Birgitte W., Inger K., Annette og hun selv, 

vil rydde op i det gamle depotrum, for det er ikke til at komme til, på grund af alt rodet. Rolf mente, at det 

meste skal ud i det nye depot, og at det gamle depotrum fremtiden skal kunne bruges til kontor med pc og 

printer. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.35 


