
 
HAMMEL GF LØB & MOTION 

 
Mødereferat 

Tid og sted - 20. februar 2014 kl. 19:00 i klubhuset 

Generalforsamling - 22 deltagere 

 -  

Referent - Helle Vinkler 

 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Peter Schouborg. PS valgt.  
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf. vedtægter.  
Generalforsamlingen erklæres for lovlig og beslutningsdygtig.  
Dagsordenen gennemgåes 
 
2. Årsberetning for afdelingen 
Bestyrelsens beregning læses op af Helle Vinkler.  
Bilag vedlagt. 
Spørgsmål: Ingen 
Beretningen er godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af afdelingens budget 
Charlotte Fangel 
Orientering om foreløbige regnskab. 
PS oplyser at der ikke fremlægges regnskab, da regnskabsåret først afsluttes den 31/3-2013. Der 
udleveres følgende bilag:  
 

- Saldobalancen 

- Stjerneløbet 2013 

- Frijsenborgløbet 2013 

- Budget 2014/2015 

 

Hvert enkelt bilag gennemgåes og godkendes.   

 

Der er stadig problemer i forhold til betaling via klubmodulet. En del finder det besværligt og 

”glemmer” at betale. Måske kan det lade sig gøre, at man trækker beløbet automatisk med en 

forudgående mail om, at beløbet for medlemskab bliver trukket.  

 

Automatisk tilmelding skal tages op i bestyrelsen. Metoden har generalforsamlingens opbakning. 

 
4. Valg af afdelingsformand 
Helle Vinkler på valg og er villig til genvalg. 
Valgt for de næste 2. år.   
 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Flemming Jensen og Ed Bervoets er på valg.  



Begge villige til genvalg.  

Valgt for de næste 2 år.  

 
 
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år 
-  1. suppleant Gert Frøslev 
-  2. suppleant Lars Vilhelmsen 
 
7. Indkomne forslag 
Som konsekvens af hovedbestyrelsens beslutning om, at hver underafdeling betaler DKK 25,00 pr. 
medlem til drift og administration startende fra regnskabsåret 2014/15, foreslår bestyrelsen at 
hæve medlemskontingentet med kr. 25,00 pr. person.  
Forslaget er vedtaget.   
 
8. Eventuelt 
 
Strimmelure i forbindelse med tidtagning. Kan man eventuelt finde et andet mere moderne system.  

Vi anvender fortsat urene til Stjerneløbet og bruger Sportstiming til Frijsenborgløbet.  

 

Hjemmeside.  

Der sker for lidt på hjemmesiden. Bestyrelsen synes ikke at være aktiv nok. Det vil blive diskuteret i 

bestyrelsen, hvordan vi fremadrettet griber det an.  

Et forslag var at man evt. over søndagens løberuter kunne lave et link til ”Næste arrangement i 

løbeklubben”.  

Nyhedssiden kan godt komme til at virke uoverskuelig, og man skal ofte bladre ned igennem 

mange nyheder for at finde det man leder efter.  

Vigtige meddelelser bør ”poppe op” og stå først for, når man enten som medlem eller potentielt 

medlem går ind på vores hjemmeside. Eks: hvad får man ud af at være medlem af Hammel GF 

Løb og Motion.  

 

Gratisløb/tilskud. 

Der er ikke besluttet endnu, men kommer asap efter generalforsamlingen.  

Vil bestyrelsen overveje at genindføre tilskudsløb? 

 

Overskud fra Hammel Hestemarked. 

Kan det bruges til fællesarrangement til eksempelvis løb? Ja det kan det godt.  

 

Klubtøj.  

Fine farver men dårlig kvalitet. Mærke i dag. Craft.  

Vil gerne have lynlås i.  

New Line bedre. Det havde vi.  

Skal vi have nyt tøj? 

 

Løberuter.  

Skal vi have nye løberuter? 

Kom med nogle forslag til nye sommer-/vinterruter.  

 
Generalforsamligen afsluttet.  
  
 



-  


