Referat af generalforsamling på Herredsåsen tirsdag den 08.02.11.
Formanden Erik Johnsen bød de fremmødte velkommen, hvorefter vi gik til
dagsorden.
1. Bjarne Nielsen blev valgt som dirigent.
2. Bestyrelsesberetning v/Erik Johnsen blev fremlagt. (Der vedlægges
formandens beretning.)
3. Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren Lone Kjærulff.
4. (Lones kommentar vedlægges)
5. Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6. Bestyrelsen opfordrede til fastholdelse af nuværende kontingent. Dette blev
accepteret af de fremmødte.
7. Erik Johnsen blev genvalgt som formand
a. Sussie Kristensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
b.Suppleant Vivi Christiansen blev genvalgt
c. Suppleant John Gerved blev genvalgt.
d.Revisor Lars Illemann blev genvalgt
e. Revisor Bjarne Nielsen blev genvalgt
f. Revisorsuppleant Finn Christiansen blev genvalgt.
8. Eventuelt: Lone gjorde os opmærksom på at der er en kasse med en masse
rent, glemt tøj ,som bør ses igennem.
Nils Overgaard roste klubbens medlemmer for god og pludselig indskydelse til
at afhjælpe bestyrelsen ved f. eks. impulsiv træning for flere af klubbens
medlemmer.
Aage opfordrede til at medlemmerme får logget ind på medlemssiden idet
Lone bl.a. mangler cpr nr. på medlemmerne, som hun skal bruge ved
ansøgning om tilskud til klubben.
Bjarne Nielsen takkede som dirigent for god ro og orden
Klubben bød på kaffe og kage samt øl og vand. Tak til de frivillige bagere til
denne aften.
For referat: Vivi Christiansen

5 Tårns Motion
Formandsberetning 2010

Klubben var lige som sidste år indstilllet på at 2010 skulle være et år
med mange aktiviteter. Og det har der været.

Løbsudvalget – og hvad deraf følger - beskæftiger sig med de løb vi
selv arrangerer – og i 2010 blev det til:

Vintermarathon
- som er en succes som er kommet for at blive.
Blev i januar i 2010 gennemført med rekordstort tilmeldt deltagerantal
på trods af at vinteren ikke bare havde bidt sig fast, men også viste sig
fra den rigtig kolde side. Det kan man bl.a. læse om i Tor Rønnow og
professor Bente Klarlunds bog: ”Elsk at løbe”

5 Tårns Marathon
Fandt sted søndag den 15. august. Var altså flyttet en uge i forhold til
forrige år hvor der var mange på sommerferie. Løbet fandt sted med 33
helmarathonløbere, 81 halvmarathonløbere og 113 på 8,4 km ruten. I
alt 227 deltagere.

Mineslund Økoløb

Løbet startede i 2009 med 174 deltagere i strålende solskin. I 2010 var
vejrguderne ikke med os. Det regnede og regnede, men alligevel var
der også eftertilmeldinger og i alt 238 ville løbe på Asnæs. Og rigtig
mange var gengangere fra året før.

Kommunedysten
I 2010 blev Kommunedysten skudt i gang. Et arrangement fordelt over
6 købstæder i Veststjælland som dystede mod hinanden både med
løb, gang, cykling m.v.
Et stort arrangement hvor 5 Tårns Motion stod for selve afviklingen i
Kalundborg. Stort arbejde uden det store økonomiske udbytte, men
det er jo til gengæld heller ikke det eneste der skal komme ud af det.
Vores ekspertise og gode ry i forbindelse med afvikling af løb bliver
udbygget og det er jo ikke så ringe endda.

Julemandsløbet.
I år blev det holdt en søndag med omkring 300 deltagere. Mange færre
end startåret 2008, hvor skolerne stort set var gratis med. Det gav i alt
1134 deltagere.
I 2009 var 700 med, men i år altså kun 300.
Vi tager i den kommende tid løbet op til revurdering, så vi kan beslutte
om det er en ting vi skal fortsætte med. Vi skal i hvert fald have de
andre interessegrupper til på en eller anden måde at engagere sig
økonomisk.

Undervejs lavede vi også klubbens første Triplemarathon fredag,
lørdag og søndag i slutningen af juni. Det gentages i 2011, hvor der
ikke er andre af den slags løb i Danmark. Det bliver ligeledes sidste
weekend i juni.

Tak til løbsudvalg for en stor indsats og tak til alle hjælperne som gør
det muligt at afvikle løbene på en rigtig god måde.
Vi plejer at få meget ros fra de udenbys og udenlandske løbere.

Ved årets slutning trak John Gerved sig fra løbsudvalget. John har
været med fra starten af løbsudvalget for 2 år siden og har gjort et rigtig
stort arbejde bl.a. med koordinering/planlægning og løbsledelse. Tak
for det John.
I stedet for John er Bjarne ”lillebror” Kristensen kommet ind i
løbsudvalget.

Øvrige løb
Klubben har også deltaget i mange løb som vi ikke selv har haft
”fingrene” i. Både små løb overalt på Sjælland og store løb ude i
verden.

I foråret var vi så mange til BT kvart- og halvmaraton at vi kunne fylde
en bus, i maj var omkring 25 løbere til Lillebælt halvmaraton,
Møllebakken rundt havde igen rigtig mange 5 Tårns løbere med og
TV2 Østløbet var omed 59 af vores løbere også præget af 5 Tårns
Motion. Griseløbet er efterhånden en fast tradition hvor mange tager
deres første halvmaraton. Til Eremitageløbet havde vi som sædvanligt
også en busfuld af sted. Og på slutningen af året havde vi 5-6 løbere til
6 timers/60 km løb i Albertslund.

Af de lidt større løb har vi haft løbere til Copenhagen Marathon som er
en god flad rute at have marathondebut på, HCAndersenløbet i
Odense, Rudersdal maraton osv.

Og i udlandet har man mødt 5 Tårns løbere i Berlin, Amsterdam, Rom,
Stockholm m.v.

Tilsammen har vi løbet over 12.000 km i officielle løb.
I 2007 løb vi 72 marathonløb, i 2008 var det 85 og i 2009 hele 93
marathonløb og 120 halvmarathonløb og et hav af andre løb.
I 2010 blev det til 5 ultraløb, 82 marathonløb og hele 221
halvmarathonløb.
Vi løb over 4000 km mere end året før.

Løbehold
I 2010 startede vi både 0-5 km løbehold i foråret og i efteråret, ligesom
der på mange niveauer blev gennemført 5-10 km hold og
halvmarathonhold.
Tak til alle jer som var med til at holde løbeholdene i gang. Nogle stod
som Kaptajner på holdet og andre var med i en lille turnus for at det
ikke skulle hvile på for få skuldre.
Tak til jer alle.

Klubtur
Generalforsamlingen i 2009 havde pålagt bestyrelsen at lave et
klubtursudvalg som skulle lave en tur hvor der var flere distancer end
maraton. Aage og Kenneth arbejdede med Amsterdam i oktober 2010,
hvor der kunne løbes både 7 km, ½- og helmarathon. Tor Rønnow som
har deltaget i maratonløb over hele verden, fortalte på
generalforsamlingen om Amsterdam, men vi må indrømme, at der ikke
kom så mange med som klubtursudvalget havde drømt om. Og slet
ingen på de kortere distancer. Måske er det for langt at tage for at grise
løbetøjet til på 7 km. (oversat – for dyrt) for en lille distance.
Men dem der var med, havde en fornøjelig tur.

Andre aktiviteter:
Flag
5 Tårns Motion satte flag op i byen og på havnen ca. 20 gange i løbet
af sommeren. Vi har en god indtjening på det hvert år. I 2010 blev der
etableret en tilmeldefunktion på hjemmesiden, så det er nemt at se
hvornår der er folk nok til at sætte flagene op og tage dem ned igen.
Der skal bruges 5 personer hver gang.
I år fik flagstængerne også en gang maling. Det blev gjort i en
weekend med lidt mad og sjov og ballade samtidig med at der blev
gjort hovedrent i klubhuset.

Brandvagter
2 gange i løbet af året var vi brandvagter ved hhv. Bilka og Føtex
jubilæumsfester.

I alt havde vi 15 mand af sted og det indbragte 15.000 kr. til vores
klubhuskasse.

5 års fødselsdag
28. august holdt klubben 5 års fødselsdag. Det var en rigtig god dag
med stort telt og skæg og ballade på Debbies gårdsplads. Teltet var
helt fyldt, lagkagerne var gode og det var stemningen også. Vi havde
håbet på et spadestik til vores nye klubhus, men det kom pengene ikke
hurtigt nok til.

Sundhedsmesse
I marts måned deltog vi i Sundhedsmesse i Kalundborg hallerne.
Nogle af vores nye medlemmer ”fandt” os på messen. De startede på
vores 0-5 km begynderhold og er siden blevet nogle af vores rigtig
ivrige løbere.

Kalundborgmesse
I oktober havde vi også en lille stand på Kalundborg-messen. Den
havde vi fået som modydelse mod at sætte vejviserskilte op fra Gørlev
mod Kalundborg og fra Svebølle mod Kalundborg. Også her var vi i
god kontakt med en pæn del af de over 10.000 messegæster.

Klubtøj
Vi begyndte at arbejde lidt på det i løbet af 2009, men fandt hurtigt ud
af at vi skulle vente til 2010 fordi der bl.a. fra Newline kom nye
klubkollektioner.

Omkring sommeren kunne vi udbyde det nye flotte røde/sorte klubtøj
som i de kommende 5 år kan købes hos SportMaster til ca. halv
normalpris.

Målportal
Klubben fik i 2010 sin egen oppustelige målportal til brug for løb. Det
ser rigtig flot og professionelt ud, vi er fri for at skulle leje og
transportere langt hver gang og vi har med vores egen målportal også
nogle gode sponsormuligheder.

Kurser
Også i 2010 har vi benyttet os af en række kursusmuligheder. Bla. har
Kenneth deltaget i et 4-weekends lederkursus i DGI samt flere andre
kurser.
Hvis andre kunne tænke sig at deltage i nogle af de kurser vi bliver
tilbudt, kan de bare sige det til Kenneth.

Hjemmesiden
I 2010 fik vi også medlemslogin på hjemmesiden. Det åbnede op for
mange forskellige funktioner, hvor medlemmerne selv kan gå ind og
nemt klikke sig til løb m.v.
Vi er også blevet tilmeldt betalingssystem, så det er nemmere for
deltagerne at betale for vores løb m.v.
Aage har gjort et rigtig stort arbejde på hjemmesiden i år. Det kan man
bl.a. se af den omfattende løbestatestik og mange af de andre tekniske
finurligheder der er mulighed for at benytte sig af på siden. Og det har
kun kostet klubben et par løbesko. Tak Aage. Den indsats kunne vi
ikke undvære.

Klubhus
Status på klubhus er lige nu, at tegninger er godkendt og vi har
byggetilladelse, ligesom vi har en 30 årig ”lejekontrakt” til 0 kr. med
kommunen.
Vi begynder som udgangspunkt ikke på noget byggeri før vi har
pengene.
Vi havde håbet på et pænt beløb fra kommunen, men vores ansøgning
faldt lige ned i en slunken kasse, så vi må bare arbejde lidt mere på at
skaffe pengene selv, ligesom der også er lagt op til at vi selv skal lave
arbejde for et beløb svarende til 300.000 kr.
Vi har lavet tegninger til et hus på 120 m2 som skal ligge lige bag det
nuværende og skal have et udseende der falder naturligt ind i
omgivelserne i forhold til de eksisterende bygninger.

Fremadrettet
Ikke så mange flag i år. Der kommer ingen krydstogtskibe, men til
gengæld kommer der 13 til næste år.
Kulturarrangement i august ved Amfi-teatret i Bregninge.
Begynderhold 29. marts og formentlig også i efteråret.
Vi har mange forskellige hold i gang i øjeblikket med henblik på både
maraton og halvmaraton. Bl.a. skal hele 57 af klubbens medlemmer
løbe halvmaraton på Storebæltsbroen til maj og omkring 25 skal løbe
København Marathon.

Derudover kommer vi selvfølgelig til at koncentrere os meget omkring
at skaffe midler til klubhuset og til allersidst skal vi jo ikke glemme det
sociale. Men det plejer vi jo at være gode til at huske.

Tak for en god klub at være formand og bestyrelsesmedlem i.
Tak for et godt løbeår.

Håber på et lige så givende 2011 som 2010 har været.

.

Erik Johnsen
Formand 5 Tårns Motion

8. februar 2011

