Referat af generalforsamling torsdag den 23. februar 2017.
1 Valg af dirigent: Lars Illemann
2 Bestyrelsens beretning v/Formand Erik Johnsen; Se vedlagte beretning. Godkendt
fra de fremmødte med klapsalver.
3 Reviderede regnskab v/kasserer Lone Kjærulff; se vedlagte regnskab.
4 Behandling af indkomne forslag: Erik Johnsen oplyste at der ikke havde været
modtaget nogle til behandling på generalforsamlingen.
5 Kontingent det kommende år; bestyrelsen forslog at fastholde det nuværende
kontingent som generalforsamlingen godkendte.
6 Valg til bestyrelsen:
A Formand Erik Johnsen blev genvalgt.
B Kasserer på valg alle lige år.
C Til bestyrelsen blev indvalgt :
Jesper Bundgaard
Lenette Thygesen Lyhne-Hansen
D 2 suppleanter til bestyrelsen:
Vivi Christiansen, - genvalgt
Finn Ottesen, - genvalgt
E 2 revisorer
Lars Illemann, - genvalgt
Bjarne Nielsen,- genvalgt
F 1 revisorsuppleant:
Jørgen Thostrup, - genvalgt

7 eventuelt:
Under dette punkt blev der givet gaver til Debbie og Ib for god indsats i bestyrelsen.
Ligeledes blev der uddelt gaver til Kenneth Hansen og Finn Ottesen for deres store
arbejde som frivillige trænere og indpiskere i klubben.
Flag var igen i år til debat: hvad gør vi for at få flest mulige til at løfte opgaven med
at sætte flag op og ned når Handelsstands Foreningen ønsker dette. Vi kan ikke lade
den gode indtægt gå fra os. Erik Johnsen sætter de aktuelle datoer på vores
hjemmeside når disse modtages.
Marianne Hjorthøj efterspurgte mulighed for en social tur for hele klubben til løb på
Sjælland med alle distancer og efterfølgende kom-hinanden-ved arrangement.
Jan Madsen efterlyste råd om hvordan vi fastholder nye medlemmer i klubben og
giver dem tryghed.
Beach-flagene skal sættes op til træning med angivelse af antal km og hastighed ved
hvert flag så det bliver lettere at vælge løbegrupper.
Klubben nye løbetøj blev præsenteret, det modtog flere rosende ord med på vejen.

For referat: Vivi Christiansen

