
 

 

Referat af generalforsamling i 5 Tårns Motion tirsdag den 22. februar 2015 
 
1. Valg af dirigent: Lars Illemann blev vagt som dirigent efter indstilling fra bestyrelsen 
2. Bestyrelsens beretning: Næstformand Kenneth K. Hansen fremlagde formandens beretning i 

dennes sygefravær 
Beretningen er taget til efterretning. 

3. Det reviderede regnskab: Kasserer Lone Kjærulff fremlagde det reviderede regnskab. Revisorerne 
Lars Illemann og Bjarne Nielsen har gennemgået regnskabet og ikke fundet anledning til 
bemærkninger.  

4. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag til behandling. 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år: Bestyrelsen anbefalede at fastholde kontingent 

for det kommende år uændret kr. 450,- 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

a          Formand Erik Johnsen, genvalgt 
b          Kasserer, ikke på valg 
c          Bestyrelsesmedlem Ib Nielsen, genvalgt 
d          Bestyrelsessupplanter Vivi Christiansen & Finn Ottesen, begge genvalgt. 
e          Revisorer Lars Illemann  og  Bjarne Nielsen, begge genvalgt 
f           Revisorsupplant Jørgens Thostrup, genvalgt 

 
7. Eventuelt: I anledning af klubbens 10 års jubilæum afholdes der jubilæumsfest lørdag den 

29.08.2015. i klubbens lokaler. Nærmere herom senere. Bestyrelsen opfordrede de fremmødte til 
at gå i tænkeboks med forslag til en anderledes og hyggelig dag evt. med sange, lege og et lille løb? 
Forslag kan afleveres/mailes til bestyrelsen. 
 
Fra de fremmødte lyder stor tak til Anne-Marie Sørensen for at sørge for at vores klubhus altid er 
pæne, rene og velordnede. Tak Anne-Marie for det.  
 
X-Treme tøseløb blev aflyst i 2014 p.g.a Vingården ville have et bestemt antal forhåndstilmeldte til 
en fastsat dato. Det har været stort arbejde for Tom på Vingården og ikke mindst for vores frivillige 
at sætte dette løb op. På generalforsamlingen blev det bemærket at deltager gebyr kr. 250 kr. for 6 
km med forhindringer er mange penge også selvom der var en taske til hver deltager sponseret fra 
forretningerne i byen. 
 
Der blev talt om generelt at vi skal være OBS på deltagergebyret på de enkelte løb. ”Garage”- og 
klubløb tåler ikke sammenligning ,men vi må også konstatere at flere og flere løbere ser på hvad de 
får for deres penge og vælger derudfra. 
 



 

 

Hvordan synes medlemmerne det fungere når der udstikkes ruter fra Kenneth´s sten?  Spørgsmålet 
blev ikke helt tydeligt belyst af de fremmødte. Dog kom det frem at vi skal få lavet skilte/ beach-flag 
med km på  til opsætning ved træningsaftnerne. 
 
Når 0-5 km begynderhold slutter, har vi alle et ansvar for at tage hånd om disse løbere og få dem 
med på forskellige ruter og de nye løbere skal også selv være opsøgende hvis de er i tvivl om ruter, 
distancer, - de kan altid gå til de gamle løbere. 
 
Flag: der kommer ingen krydstogtskibe i 2015. Hvis alle hjælper en enkelt gang eller to, vil det være 
utroligt dejligt. Tilmelding sker under fanen flag på hjemmesiden. 
 
Ros / Ris modtages af bestyrelsen hele året. Send  en mail eller tag fat i bestyrelsen hvis der er 
noget som skal afklares, så tager vi hånd om det. 
 
Tak til Lars Illemann for god ro og orden under generalforsamlingen 2015. 
 
For referat Vivi Christiansen 

 


