Referat af generalforamling i 5 Tårns Motion torsdag den 22.02.2018.

Formand Erik Johnsen bød velkommen til de fremmødte. Bestyrelsen foreslog Lars Illemann til dirigent.
1: valg af dirigent: Lars Illemann accepterede og bad om at generalforsamlingen kunne forløbe i ro og
orden konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed gyldig.
2: Formanden beretning: Erik Johnsen fremlagde bestyrelsens beretning for 2017 som er lagt ud på
klubbens hjemmeside sammen med dette referat.
3: Regnskab v/kasserer Lone Kjærulf: Lone fremlagde dette og der var ingen kommentar til regnskabet. Der
er 234 medlemmer i klubben ved sidste optælling.
4: Behandlling af indkomne forslag: Der er ikke kommet forslag til behandling.
5: Fastsættelse af kontingent for det kommende år: Bestyrelsens anbefaling er at kontingent hæves fra kr.
450,00 til kr. 500, Kontingent har ikke været hævet siden år 2008. Vi er nødt til at hæve kontingent og have
lidt i kassen bl.a. til vedligehold af klubhus og udvidet aktivitetsniveau.
6: Valg af medlemmer til bestyrelsen
A; Formanden ikke på valg i år
B; Kasserer Lone Kjærulff genvalgt
C; Næstformand Kenneth Krüger Hansen genvalgt
Bestyrelsesmedlem Jesper Bundgaard genvalgt
D; Bestyrelsessuppleant Vivi Christiansen genvalgt
Bestyrelsessuppleant Finn Ottesen genvalgt
E; Revisorer Lars Illemann og Bjarne Nielsen begge genvalgt.
F; Revisorsuppleant Jørgen Thostrup genvagt.
7: Eventuelt; Intet kan besluttes her på dette punkt, men er kan stilles forslag som bestyrelsen kan arbejde
videre med.
Jan Madsen opfodrede til at der kan laves et ½ til 1/1 marathon hold. Jan vil gerne være med til at stå for
dette, men kan ikke være alene om dette. Flere trænere ønskes, gerne 3-4 i alt.
Løbeholdene skal gerne lave opvarmning og udstrækning. Nogen der har nogle gode øvelser der kan
bruges eller vil stå for dette?

Ros til Ladies lunch, stor opbakning med ca. 40 deltagere. Flere sagde at dette gerne måtte blive en
tradition.
Løbsudvalget modtager gerne ideer til aktiviteter.
Udvalget består af Anja F. Debbie H. Lenette L. og Claus Ø, Marianne H.
Claus ø. Informede omkring klubtur til Lübeck til oktober. Der er alle distancer, så alle kan deltage på turen.
Se plakat for mere information i klubben eller kontakt en fra udvalget. Der var flere af de fremmødte der
allerede kendte løbet og kun havde ros til dette.
Anja F. slog et slag for Kalkmineløbet hvoraf der er tilmeldt 66 løbere fra Kalundborgområdet til dette løb.
Lars Illemann takkede for god ro og orden i god tone. Derefter var der kaffe og kage og hyggeligt samvær.

For referat: Vivi Christiansen

