
Referat fra Generalforsamlingen i Møns Løbe- & Motionsklub

Torsdag den 31. januar kl. 19.00 på Thorsvang Samlermuseum

Referent: Inger Lise Harpsøe

1. Valg af dirigent og stemmetællere:

Gregers Frisken blev enstemmigt valgt. Gregers startede med at konstatere, at 

generalforsamlingen tidsmæssigt er lovligt varslet den 14. januar  på foreningens 

hjemmeside, ved mail til alle medlemmer, samt ved Facebook-opslag.

Generalforsamlingen er således beslutningsdygtig.

Valg af stemmetæller blev udskudt da der ikke var indkommet nogen forslag.

2. Bestyrelsens beretning:

Formand Vinnie fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år. Beretningen blev

enstemmigt taget til efterretning med klapsalver.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Grundet framelding fra kassereren, gennemgik Vinnie derefter regnskabet punkt for punkt. 

Vi har en egenkapital pr. 31/12 2018 på kr. 19.907,26. Regnskabet blev enstemmigt 

godkendt.

4. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag!

5. Valg af bestyrelse:

På valg er næstformand Flemming G. Nielsen: Flemming genopstiller, og blev enstemmigt

genvalgt.

På valg er Kasserer Pernille H. Jensen, Pernille genopstiller ikke. Bestyrelsen pegede på Lars

Wissing, som blev enstemmigt valgt.

6. Valg af suppleanter:

På valg er Gregers Frisken. Gregers genopstiller, og bestyrelsen foreslog genvalg. Gregers  

blev enstemmigt genvalgt.

7. Valg af revisorer:

På valg er Anja Nielsen. Anja genopstiller. Anja deltog ikke på generalforsamlingen men har 

til Vinnie accepteret genvalg.  Anja blev enstemmigt valgt.

8. Evt:

Forplejning ifm de store løb (cross-løb og Etape Møn) blev diskuteret. Kan klubben selv

arrangere ”noget spiseligt og drikkeligt” for deltagerne og dermed spare på de efterhånden

høje  beløb  for  færdigkøbt  mad.  Bestyrelsen  lovede  at  kigge  på  det  på  et  af  de  næste

bestyrelsesmøder.



Formanden takkede derefter for de mange (21) besvarelser på det udsendte spørgeskema,

og der var derefter lodtrækning om 3 flasker vin for deltagelsen. De tre heldige vindere var:

Louise, Ole og Johnni.

Også dirigenten fik tak og en flaske vin for at holde god ro og orden.

Aftenen sluttede med kaffe og te dertil lækkert brød, ost og pølse.

Godkendt den:

Gregers Frisken

Dirigent


