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Generalforsamling i Hammel GF Løb & Motion torsdag den 9. februar 2016  kl. 19.00 

Årsberetning 2015-2016 

Atter et år er gået siden sidste gereralforsamling som blev afholdt den 18. februar 2015. 

Her kunne vi mønstre 173 medlemmer mod 194 året før. Vi må i år konstatere, at det ikke 

er lykkedes at holde medlemstallet, idet vi p.t. er 130 medlemmer. Ud af de 130 

medlemmer er ca. 50% aktive, og deltager i træningen tirsdage, onsdage og søndage.  

Der bliver gjort en rigtig stor indsats i løbeklubben for at fastholde vores medlemmer, idet 

man for et forholdsvist lavt medlemskontingent får mange gode tilbud i en klub af vores 

størrelse. Hver søndag serveres gratis kaffe/te i klubhuset, hvert år har man mulighed for at 

deltage i 5 forskellige gratisløb, hvor vi sidste år lagde en afstemning ud til medlemmerne, 

således at man selv havde indflydelse på, hvilke løb vi skulle deltage i. 93 løbere benyttede 

sig af tilbuddet om gratisløb, hvilket er fuldt ud tilfredsstillende. 

Udover dette tilbydes løbetræning med løbetræner hver tirsdag og onsdag, gratis 

klubaftener i løbet af foråret/efteråret, gratis gløgg og æbleskiver ved juletid, gratis suppe 

hver januar, to klubmesterskaber med efterfølgende fester til en meget favorabel pris, og 

sidst men ikke mindst gratis drikkevarer i form af øl/vand i forbindelse med diverse 

arrangementer. Alt dette for en pris á kr 200,00 pr. år.  

Så hvad er det det går galt, hvis noget går galt? Jeg er sikker på, at vi hver i sær har vores 

mening om, hvad der gøres godt, og hvad der kan gøres bedre, og i bestyrelsen tager vi 

udviklingen meget alvorligt, idet vi ikke ønsker endnu et fald i medlemstallet. Vi er en klub 

der altid har vægtet det sociale aspekt meget højt, og det skal vi blive ved med, men udover 

dette er det tid til nytænkning. Vi skal udvikle os med den virkelighed der er omkring os, og 

med mere og mere fokus på sund og aktiv livstil, hvor løb for mange kan være et rigtigt godt 

supplement til øvrig træning, så burde det være muligt, at vi i en by af vores størrelse, med 

så mange aktive borgere vil kunne komme op på et langt højere medlemstal end vi de 

sidste to til tre år har kunnet mønstre.  

For at imødekomme vores nuværende og kommende medlemmers behov, har vi nedsat et 

trænerudvalg der i samarbejde med bestyrelsen kigger på nye muligheder ift. ovenstående. 

Jeg vil i den forbindelse gerne opfordre vores medlemmer til at komme med gode idéer til, 

hvad der kan være med til at fastholde/øge medlemstallet. Idéer og kommentarer modtages 

gerne på mail, hvin44@gmail.com.  

Bestyrelsen i Hammel GF Løb og Motion har det sidste år bestået af Ed Bervoets, 

Flemming Jensen, Lars Julius og undertegnede. Pia Meldgaard er kasserer udenfor 

bestyrelsen.  

Ed Bervoets, Flemming Jensen og undertegnede er på valg i år, og jeg vil gerne i denne 

forbindelse rette en stor og hjertevarm tak til både Ed og Flemming for jeres engagement 

og altid positive om end til tider udfordrende indlæg på vores møder.  

På valg er også vores suppleanter Søren Holten og Gert Frøslev. Tak fordi I det forgangne 

år har stået til rådighed.  
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Henover året bliver afholdt ca. 6 bestyrelsesmøder, hvor klubbens daglige drift samt 

forestående arrangementer drøftes. For at lette arbejdet i bestyrelsen, har vi nedsat en 

række udvalg der med direkte reference til bestyrelsen arbejder med Frijsenborgløbet, 

klubfesterne samt træningsplanlægningen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer, 

der har påtaget jer ansvaret i disse udvalg, og ser frem til et godt samarbejde i 2016.  

I forlængelse af dette, vil den kommende bestyrelse arbejde videre med en 

organisationsplan til fremlæggelse for hovedbestyrelsen. Årsagen til dette er, at vi gerne vil 

have en mere struktureret tilgang i vores forening, og samtidig fremtidssikre foreningen og 

inddrage flere af vores medlemmer i driften af vores klub. Der vil blive udarbejdet årshjul, 

samt funktionsbeskrivelser, således at kommende nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 

hurtigt og nemt vil kunne sætte sig ind i den ”daglige drift”.  

2015 var jubilæernes år i Hammel GF Løb & Motion. Frijsenborgløbet blev afholdt for 

fyrretyvende gang og her deltog 476 motionister mod 450 året før. Igen i år var det en 

integreret del af Hammel Hestemarked, hvilket det også vil være i 2016. Løbeklubben 

kunne også fejre sit 25 års jubilæum, og dette blev gjort i stor stil i forbindelse ved årets 10 

km klubmesterskab i november 2015. Her havde festudvalget stået for et brag af en fest, 

med masser af god mad, underholdning og festtaler. Samme aften blev årets løbere 

udnævnt og herfra skal lyde endnu et tillykke til Pia og Erik Meldgaard.  

Traditionen tro startede vi den årlige sæson op ved vintertidsophør 2015. Igen i år kunne 

Hammel GF Løb og Motion tilbyde gamle som nye medlemmer en række træningstilbud, og 

dette takket være vores stab af frivillige trænere. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 

jer mange tak for jeres store indsats i 2015, og jeg ser frem til arbejdet i 2016, hvor jeg ved 

at vi qua vores udvalg vil have fokus på et langt bredere tilbud, således at flere vil blive 

fristet til enten at begynde at løbe eller slutte sig til nogle af de nye tilbud. Mere om dette 

inden sæsonstart ultimo marts 2016. 

Et andet af klubbens flagskibe er Stjerneløbet. Dette kunne i 2015 mønstre 118 deltagere 

mod 166 året før. Vi må erkende at konkurrencen er stor, og har derfor i år været tidligt ude 

i forhold til åbning for tilmelding. Markedsføringen af løbet er i fuld gang, og vi håber på et 

øget antal deltagere i forhold til 2015.  

Øvrige større arrangementer i 2015 har været de vanlige klubmesterskaber med 5 km i 

sommer og 10 km i vinter samt efterårsarrangementet med Stay Active. Jeg vil gerne takke 

vores medlemmer for den store opbakning. Også et stort tillykke til vores klubmestre 2015 

på både 5 og 10 km distancerne.  

Ny sæson 2016 starter op igen primo april. Vi glæder os over at vi stadig har en trænerstab, 

som er villige til at lægge et stort stykke arbejde i at få træningsdagene i Hammel GF Løb 

og motion til at fungere. Vi fortsætter med træningsdagene tirsdag, onsdag og søndag i 

2016. Der vil være trænere tilstede tirsdage og onsdage.  

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle der i 2015 har givet en hjælpende hånd til de mange 

arrangementer der har fundet sted i Hammel GF. Vi er en yderst aktiv forening med rigtig 

mange arrangementer, og vi har brug for rigtig mange frivillige hjælpere for at det 
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overhovedet kan lade sig gøre. Vi oplever, at der i de respektive afdelinger over hele linjen 

er stor opbakning fra vores medlemmer. Mange tak for det. 

Endnu engang en kæmpe stor tak til bestyrelsen for den gode indsats i det forgangne år. 

Tak til vores utrættelige træner- og hjælpetrænerstab der år efter år bruger rigtig mange 

frivillige timer på at få alt i forbindelse med vores medlemmers træning til at gå op i en 

højere enhed.  

En særlig tak skal desuden lyde til følgende personer:  

- Vores kasserer Pia Meldgaard. 

- Vores utrættelige Web Master Jørgen Langager.  

- Medlemmerne i vores forskellige udvalg omkring træning, fest og frijsenborgløbet.  

- Alle frivillige der har hjulpet til i forbindelse med Stjerneløbet, Frijsenborgløbet og Hammel 

Hestemarked m.v.  

Jeg ser frem til et forrygende 2016 og glæder mig igen over den store opbakning vi har fra 

vores medlemmer. Tak for det.  

Dette var ordene. 

Helle Vinkler 

Formand 

Hammel GF Løb og Motion 

 

 
 


