
 
                                                                                                                                                                      

Referat af generalforsamling I Hammel GF Løb & Motion den 9. februar 2016 

1) Valg af dirigent 

Jørgen Tind valgt som dirigent 

 

2) Årsberetning for afdelingen 

Ingen bemærkninger, ingen spørgsmål. Beretningen taget til efterretning. 

  

3) Fremlæggelse af afdelingens budget 

Foreløbige regnskab fremlagt samt budget 2016/2017. Ganske få bemærkninger til regnskabet, 

ingen bemærkninger til Budget. 

Budget godkendt.  

 

4) Valg af afdelingsformand 

Helle Vinkler på valg. Modtager genvalg.  

Valgt for 2 år. 

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Flemming Jensen på valg. Modtager genvalg. Ed Bervoets på valg. Modtager ikke genvalg.  

Valgt blev:  

Flemming Jensen valgt for 2 år, Anne Mette Pedersen valgt for 2 år, Charlotte Schjødt valgt for 2 

år, Sonny Leach valgt for 1 år, Kim Duelund valgt for 1 år. 

Bestyrelsen består således af:  

Formand Helle Vinkler, Flemming Jensen, Lars Julius, Anne-Mette Pedersen, Charlotte Schjødt, 

Sonny Leach, Kim Duelund samt kasserer udenfor bestyrelsen, Pia Meldgaard 

 

6) Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Gert Frøslev modtager genvalg, Søren Holten modtager ikke genvalg. 

Valgt blev: 

Gert Frøslev 1. suppleant, Hanne Løkkegaard, 2. suppleant. 

 

7) Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår en stigning af kontingentet til kr. 225,00. Fra salen blev foreslået en stigning 

til 250,00.  

Ved afstemning hvor 23 stemte for 225,00 og 6 stemte for 250,00 blev det vedtaget at 

kontingentet for 2016 bliver 225,00.  

 

8) Eventuelt  

- Flemming Jensen oplyser at Sportmaster  ikke længere samarbejder med NewLine, hvilket 

betyder at klubtøjet for eftertiden bliver af mærket CRAFT.  

Priser og løbetøj er at finde på hjemmesiden asap. 

- Lars Julius spørger ud i salen: Hvordan får vi flere til at komme og løbe i klubben? Hvorefter 

der kommer flere rigtig gode forslag.  

a) Evt. åbent hus arrangement for at lokke folk til.  



 
                                                                                                                                                                      

b) Lægge vægt på de ting som folk søger. 

c) Fartgrupper om søndagen– deltagelse af klubmedlemmer. 

d) Fastholdelse af nybegynderne efter de har nået 5 km.  

e) Reklamere i Hallen for vores arrangementer så også andre kan deltage. 

f) Børnearrangement – evt. fortræning til Frijsenborgløbet.  

g) Bedre markedsføring og kommunikation på hjemmesiden m.v. Hvordan gør vi det 

interessant for forskellige målgrupper? 

h) Bredere samarbejde med forskellige samarbejdspartnere 

i) Der er mange løbere i skoven, som ikke kommer i løbeklubben. Dem skal vi have fat i, 

evt ved at køre kampagne for enden af Randersvej med banner, væskedepot og flyer.  

j) Hvor er alle de unge henne?? 

- Løbearrangementer. Forslag sendes til Lars. 

a) Tur til Fjellerup 

b) Tur til Lading 

c) Tur til Silkeborg 

 

En stor tak til Ed Bervoets for et godt samarbejde i årene der er gået. Vi ønsker dig held og lykke 

fremover, og håber at se dig klubben. 

Også tak til Jørgen Tind for år efter år at stille op som dirigent, og styre generalforsamlingen med fast og 

venlig hånd.  

Referent: Helle Vinkler.  

 

 


