
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2017  

  

           Referat fra Generalforsamling i Møns Løbe- & Motionsklub     

                 torsdag d. 27. april 2017 kl. 18.30 på Hotel Møn. 

                                             

1. Valg af dirigent og stemmetællere: Nicolaj Thorsbro blev enstemmigt valg. Nicolaj startede med at 

konstatere, at generalforsamlingen tidsmæssigt er lovligt varslet på foreningens hjemmeside, ved mail til 

alle medlemmer og opslag på facebook den 18. marts 2017. Husk fremover at det skal fremgå, hvornår 

indkaldelsen er lagt på hjemmesiden. Generalforsamlingen er således beslutningsdygtig. 

Valg af stemmetællere afventer et eventuelt behov herfor. 

  

2. Bestyrelsens beretning: På grund af formandens fravær oplæste næstformand Martin Damkjær 

formandens beretning, der gav et overblik over klubbens mange aktiviteter i 2016/2017. Udover det 

skrevne i beretningen blev der gjort opmærksom på, at klubben i 2016 har fået lavet pandebånd med logo 

som en gave til alle medlemmer. Vi har også haft DGI ude på en løbeaften til et kursus i løbestil. Udover 

dette var der ingen kommentarer til beretningen, som herefter med klap blev taget til efterretning. Den 

vedhæftes referatet. 

  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Pernille gennemgik regnskabet for 2016, der udviser et 

underskud på kr. 13.144,- bl.a. pga af udgiften til pandebånd samt større udgifter til aktiviteter end i 

2015. Vores egenkapital var pr. 31/12 2016 på kr. 23.734,-. 

  

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.            

5. Valg af bestyrelse:  

Alle valg er for en 2 årig periode, undtagen valg af suppleanter, som gælder for et år. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 



I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

I ulige år vælges næstformand og kasserer. 

Der vælges en revisor i lige år og en i ulige år. 

På valg er: 

Næstformand for en 2 årig periode: Martin Damkjær genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg: Martin 

Damkjær blev enstemmigt genvalgt. 

Kasserer for en 2 årig periode: Pernille Hvolbøl Jensen genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg: Pernille 

Hvolbøl Jensen blev enstemmigt genvalgt. 

  

6. Valg af suppleanter. 

På valg er: 

Suppleant for en 1 årig periode: Inger Lise Harpsøe, genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg. Inger Lise 

Harpsøe blev enstemmigt genvalgt. 

Suppleant for en 1 årig periode. Tina K. Nielsen, genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg. Tina K. Nielsen blev 

enstemmigt genvalgt. 

  

7. Valg af revisorer.   

På valg er: Gregers Frisken for en 1 årig periode, genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg. Gregers Frisken blev 

enstemmigt genvalgt. 

  

8. Eventuelt: 

På bestyrelsens vegne efterlyste Vinnie ideer til nye aktiviteter. Skal vi gøre noget anderledes? Alle er velkomne 

til at komme med gode ideer. 

Gregers opfordrede klubben til at undersøge, om der kunne være interesse for at lave en fælles tur til halvmaraton 

i Hannover den 8. april 2018, a la vores ture til Berlin? Gregers melder sig gerne til at være med i en indledende 

fase med at undersøge indkvartering mv. Bestyrelsen tager forslaget til sig. 

Gregers påtager sig at lave den sædvanlige Langø Rundt tur incl. pandekager. Tak for det. 



Gregers og Carsten fik en tak, fordi de var de primære arrangører fra vores side i Cross Løbet på Møns Klint. 

Gregers fik overrakt en flaske vin. Carsten har sin til gode. 

Endelig en tak samt en flaske vin til dirigenten. 

Mødet sluttede kl. 19.15, hvorefter der fortsat blev spist lækre sandwich og drukket kaffe med hjemmebagte 

småkager. 

Referent: Vinnie Wissing 

Godkendt den 3. maj 2017 af 

Nicolaj Thorsbro      

Dirigent  

 


