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Referat fra Generalforsamlingen den 25. februar 2020 i Haderslev Idrætscenter. 

Tilstede: 38 personer, heraf var der 32 stemmeberettigede. 

Bilag: Årsregnskab 2019 

Dagsorden: Formandens beretning og desuden beretning fra udvalgene. 

Beretningerne er offentligt gjort inden generalforsamlingen i et nyhedsbrev til medlemmerne og 
på klubbens hjemmeside. 

Formanden indledte med at hædre klubmestre, DM- medaljetagere samt uddeling af Power Hans 
vandrepokaler. 

Vinderne af Power Hans vandrepokaler noteres hvert år i Mindebogen. 

Årets ungdomsløber blev Noah Klogborg. Præmie til Keld B. Nielsen og Solveig Nielsen for at have 
deltaget i flest trænings løb i årets løb og årets HTF´ er blev Ove Brix Terkildsen og Herdis F. 
Sørensen. 

Punkt 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 

Ove Brix blev valgt som dirigent og Vagn Hansen, John Callesen og Jens Peter Jensen blev valgt 
som stemmetællere. 

Referent, sekretær Jette Beyer. 

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Punkt 2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetninger. 

Formanden gennemgik kort sin beretning. Han takkede bestyrelsen samt de medlemmer, der var 
mødt til generalforsamlingen for deres store indsats. 

Han gav forsamlingen en orientering om vores klubhus planer. Haderslev Kommune har meldt ud, 
at vores ansøgning om et tilskud til vores klubhus er udskudt indtil videre.  Klubben har fået en 
garanti fra Haderslev Kommune om, at vi stadig har grunden til rådighed.  Han oplyste, at 
bestyrelsen har planer om at bygge et materiale hus på grunden. 

Fra kortudvalget oplyste Jønne Andersen, at Vikingedysten i 2020 skal foregå som følger: fredag i 
Vojens, Lørdag i Sdr. Farup, og om søndagen i Lunden i Gram. 

Fra træningsudvalget opfordrede Søren Bertelsen medlemmerne til at melde sig som banelægger 
til klubbens trænings løb.  Det gav med det samme pote og 2 meldte sig. 
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Jens Peter Jensen havde et ønske om, at man løbende sætter resultaterne fra klubmesterskabet 
på vores hjemmeside. 

Beretningerne blev godkendt af medlemmerne. 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

Lisbeth Callesen gennemgik det omdelte regnskab for forsamlingen.  Der var spørgsmål fra salen 
vedr. negativ rente for klubbens konti. Salg af O- Cat kort, samt klubbens budget for Påskeløbet i 
2020.  

Det er blevet lovpligtigt at offentlig gøre klubbens regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 4. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent m.v.   

Lars Klogborg oplyste, at der på nuværende tidspunkt ikke er lagt et budget for 2020 og blev 
derfor ikke omdelt på generalforsamlingen. Dette vil ske på bestyrelsesmødet, hvor man i 
fællesskab laver et budget for klubben.  

Lars Klogborg oplyste, at bestyrelsen på et møde har drøftet taksten for et passivt medlem. Han 
ønskede at drøfte det med forsamlingen. Dette emne gav en god debat og det endte med en 
afstemning ved håndsoprækning om 3 forskellige forslag og takster. Flertallet stemte for , at 
taksten fremadrettet skal være på 300 kr. pr. familie. 

Kontingentsatser kommer på klubbens hjemmeside. 

Forslag om kontingentændring i 2021. Der var et ønske om, at kontingentet for løbere til og med 
26 år ændres til 21 år. Dette er en bestyrelsesbeslutning og ikke et forslag generalforsamlingen 
skal stemme om.  

Punkt 4 blev godkendt. 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke kommet nogen forslag. 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Lars Klogborg var på valg, og blev genvalgt. Jette klogborg var på valg og ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Merethe H. Francis og hun blev valgt ind i bestyrelsen. Søren Bertelsen og 
Jette Beyer var på valg og de blev begge genvalgt. 
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Punkt 7. Valg af 2 revisorer. 

Kaj Ove Rasmussen og Ingelise Baden blev genvalgt. 

Punkt 8. Valg af 1 revisorsuppleant. 

Jørgen Thingvad blev genvalgt. 

Punkt 9. Eventuelt. 

Lars Klogborg oplyste, at ifølge testamentet efter Power Hans, skal forsamlingen beslutte til hvilket 
løb startafgiften skal betales. Der blev forslået løbet på Læsø i sommeren 2020 og dette blev 
godkendt. 

Formanden ville gerne høre om forsamlingens holdning til gaveindsamlinger. Dette emne gav livlig 
debat og konklusionen blev, at bestyrelsen på et møde skal drøfte følgende forslag: 

1. Bestyrelsen laver gaveregler. 

2. Finder et medlem, der vil holde styr på medlemmers fødselsdage.   

Formanden gav desuden nogle informationer vedr. det forestående Påske løb. Vil sende en mail 
ud vedr. tilmelding til bl.a. overnatning og bespisning. Der er tilmelding til disse 2 ting. Der vil blive 
sendt en telefonliste ud til alle officials.  

Lars Klogborg oplyste desuden, at klubben bl.a. skal afvikle DM- Mellem i Pamhule i august 2021 
og DM - Nat i 2022.  

Lars Klogborg og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.  

 

  

  

 

 

 

 


