Generalforsamling i Jyllinge Løbeklub 2021
Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00
på Spraglehøj
(Flyttet fra den 16. marts 2021 pga. Coronasituationen)
Dagsorden:
A. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstillede Finn Mortensen (Turkis) – enstemmigt valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, jf. vedtægternes
§ 7,1.
Dirigenten forhørte om nogle af de fremmødte havde indvendinger imod at
generalforsamlingen var blevet rykket. Der var ingen indvendinger hertil.
Der var 24 fremmødte medlemmer, alle stemmeberettigede.
Referent er Gitte Stjernø.
B. Formanden aflægger beretning.
Formanden aflagde beretning:
Der havde været en lille medlemsnedgang til ca. 230 medlemmer. Dog tilgang af
begynderløbere og walkere.
På trods af Corona havde klubben formået at gennemføre en del arrangementer bl.a.:
- Nytårskur
- Fælles klubtur til Vigen
- Pizza og badning på Klinten
- Besøg fra Løberen
- November morgenmad fra Finns bil ved Lidl.
- Julefrokost, sammen hver for sig – lidt over 100 tilmeldte – fin platte fra Kvickly
- Træning i FitForFutre, vi fik hen over sommeren afsluttet den træningsrunde som
blev afbrudt af 1. Coronanedlukning og vi nåede en runde i efteråret
I marts måtte klubben, som resten af landet, pludselig lukke ned, men i juni fik vi lov
til at åbne igen. I november blev vi ramt af forsamlingsforbuddet og måtte til at løbe i
mindre grupper (max 10 pr. gruppe)
Ultimo august/primo september startede begyndertræningen op. Der startede lidt
mere end 50 personer, fordelt på tre store hold. Vi blev udfordret på trænersiden,
men det lykkedes at få gennemført træningen. Vi sluttede omkring december, men
forinden var også begyndertræningen blevet ramt af forsamlingsforbudet på 10 pers.
pr. hold og også begynderholdene måttes splittes op i mindre hold. Trods alle
forhindringer gennemførte en stor del. Og kun et hold måtte i lukkes ned pga. Corona
hos træneren.

Bestyrelsen har troligt arbejdet gennem hele året om end en del virtuelle møder
måtte afholdes.
Bestyrelsen fik i år arrangeret, i samarbejde med Løberen, julegave til alle klubbens
medlemmer (hvis man endnu ikke har fået, så ret henvendelse til Christina).
Pga. de særlige omstændigheder som året har budt på, har vi også måtte aflyse
arrangementer. Således blev bl.a.:
-

Maratontræning aflyst
Jyllingeløbet 2020 aflyst, gennemføres 2021
Stafet for Livet – aflyst
Trænerkontrakterne og seminar blev udskudt
Klubbens 15 år jubilæum er blevet udskudt til vi bliver 20 år, da vi ikke kunne holde
det i 2020 og det er for usikkert at arrangere i 2021

Klubben har ikke været opsøgende i vores sponsorarbejde i året, da mange af vores
sponsorere er små lokale virksomheder, som har blødt på bundlinjen pga. Coronaen
og bestyrelsen og sponsorudvalget mente ikke det var etisk forsvarligt at gå ud og
bede om sponsorater i denne situation.
Men nu kan vi heldigvis se fremad igen og allerede den 14. juni kommer Løberen på
besøg til en klubaften med gode tilbud. Ligeledes vil der blive arrangeret Grillaften
den 28. juni, invitation kommer meget snart.
Christina fortalte at klubben mangler frivillige – det er pt. Tordenskjoldsoldater og
mange har efterhånden en del roller. Det kunne være dejligt med nogle flere hænder
vi mangler pt.:
- Aktivitetsudvalget 2 pers. Gerne 4 personer
- Festudvalget, der er 2 fester om året – sommerfest og julefrokost
- Sponsorudvalget, der ligger pt. noget rigtig flot materiale som vi kan bruge i
forbindelse med hvervning af sponsorer. Vi vil rigtig gerne inddrage sponsorne og
invitere dem til div. arrangementer
- Begyndertræning – Der skal være min. to trænere pr. hold. Vi mangler i den grad
trænere. Vi er blevet spurgt om vi ville starte op her i foråret, men det havde vi ikke
resurser til. Begyndertræningen hænger i en forholdsvis tynd tråd. Selvom man
løber hurtigt, så kan man godt være med til at starte begyndertræningen op.
Christina opfordrede til, at der blev hevet fat i skadede løbere, som samtidig med at
de selv startede op igen kunne fungere som begyndertræner.
Til sidst takkede Christina alle trænere og frivillige, samt bestyrelsen for deres store
arbejde.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev enstemmigt vedtaget
C. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
Kenni fremlagde regnskabet
- Kontingent fra 216 betalende medlemmer

-

Drastisk nedgang i sponsorater
Godt 21.000 kr. modtaget fra en DGI-Coronapulje
Indtægter lå ca. 40.000 kr. under budgetteret.
Stor udgift til gaver som ikke var budgetteret = tube og ledlys til alle klubbens
medlemmer i julegave.
Vi har brugt ca. 70.000 kr. mindre i forhold til budgetteret.
Samlet overskud på 30.000 kr.
Egenkapital ca. 180.000 kr.

Der blev spurgt ind til hvorfor der er så stort et fald i sponsorindtægterne?
Sponsorudvalget valgte ikke at opsøge sponsorer aktivt, pga. Coronanedlukningen
dels i klubben og dels hos vores tidligere sponsorer. Enkelte sponsorer var dog blevet
kontaktet og de havde positivt vendt tilbage, dog med tomme kasser.
Gitte W. oplyste at storset alle trænerkurserne blev aflyst, men alle søgte kurser i år
er blevet bevilliget.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
D. Behandling af indkomne forslag.
Der var to indkommende forslag:
Kim Andersen foreslog at kontingent nedsættes til et absolut minimum i år. Kim
Supplerede med at fortælle at forslaget var indsendt i forbindelse med indkaldelsen til
generalforsamlingen blev udsendt tilbage i marts og at forslaget blev stillet for at
holde på medlemmerne, da mange jo har opdaget at de sagtens kan løbe selv. Også
fordi klubben jo har mange penge i kassen og ikke rigtig får brugt dem
Christina takkede Kim for forslaget. Klubbens nedlukningen drejer sig rent faktisk kun
om lidt over 3 mdr. over hele året. Endvidere så har bestyrelsen lagt op til en
kontingentnedsættelse i år. Vi har også fået nye medlemmer på tros af Corona. Og vi
vil gøre hvad vi kan for at bruge penge.
Gitte S. suplerede med at da vi desværre har måtte udskyde generalforsamlingen, så
er kontingentet for 2021 allerede betalt og det vil være en stor administrativ byrde at
skulle betale tilbage..
Helle Münsberg: Opfordrede til at flere meldte sig til udvalgene så vi kan få nogle flere
arrangementer og få brugt nogle penge.
Kim ønskede herefter ikke forslaget til afstemning på generalforsamlingen.
Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændring, således at vi fremover kan holde
generalforsamling digitalt.
Formuleringen som bestyrelsen foreslår, blev læst op for generalforsamlingen.
Formuleringen svarer til DGIs forslag til formulering af vedtægter vedrørende digital
generalforsamling.
Niels Olsen: Mente ikke forslaget var blevet diskuteret godt nok i bestyrelsen og at en
præcis formulering skulle udformes af bestyrelsen og udsendes til alle medlemmer i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Torben Bjørnebo: mener der er behov for at medlemmerne havde mulighed for at se
teksten.
Dirigenten indstillede til at beslutningen udskydes til en senere generalforsamling, evt.
en ekstra ordinær generalforsamling, hvor medlemmerne forinden har mulighed for at
se ændringsteksten.
Finn Petersen. Erkender at Bestyrelsen ikke har gjort deres arbejde godt nok.
Generalforsamlingen sendte forslaget tilbage til bestyrelsen med ønske om et bedre
forarbejde inden forslaget fremsættes igen.
E. Fastsættelse af kontingent.
• Budget 2021 fremlægges til understøttelse af forslået kontingent på kr.
300 for sæsonen 2021/2022.
Helle Münberg forklarede at budgettet er lavet ud fra en gennemgang af klubbens
omkostninger for de sidste tre år, for at lave et så virkelighedstro budget som muligt.
Dog er budgettet lavet i november 2020. Før anden nedlukning.
Der er budgetteret med et underskud for året på 52.800 kr.
Birgitte T. Nielsen spurgte ind til posten ”Bestyrelsesmøde, inkl. Konsulent 16.000 kr.”
Christina forklarede at bestyrelsen som udgangspunkt arbejder fint, men møderne
bliver nogle gang temmelig lange. De vil derfor gerne have en konsulent fra DGI til
give bestyrelsen nogle værktøjer til at får arbejdet til at glide bedre.
Kim Andersen mente at da han trådte ud af bestyrelsen havde vi fået et tilbud på en
tilsvarende konsulent og det kostede kun ca. 3.000 kr.
Christina vil undersøge nærmere om det kan gøres billigere.
Finn P supplerede med at det tidligere tilbud var et endags kursus, som ikke rigtig
havde givet noget i forhold til bestyrelsens ønsker.
Christina forklarede at omkostningen til håndsprit også omfatter de
håndspritautomater som står på Spraglehøj.
Kontingent blev enstemmigt vedtaget til 300 kr.
F. Valg til bestyrelse og suppleanter.
På valg i ulige år dvs. 2021
• Næstformand – Finn Petersen (modtager genvalg)
Enstemmigt genvalgt
• Kasserer – Kenni Hansen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen pegede på Gitte Stjernø (grønt hold).
Gitte blev enstemmigt valgt.
• Medlem – Carsten Jørgensen (modtager ikke genvalg)

Dirigenten takkende Carsten for indsatsen.
Poul Vang Nielsen (rødt hold) har på forhånd tilkendegivet over for bestyrelsen at han
ønsker at træde ind i bestyrelsen, da han gerne vil give noget igen til klubben.
Bestyrelsen indstillede Poul som bestyrelsesmedlem.
Poul blev enstemmigt valgt.
• Medlem – Helle Münsberg (modtager genvalg)
Helle Münsberg blev enstemmigt valgt.
• Sekretær – Thorben Rasmussen – udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske, og
posten skal derfor genvælges.
Bestyrelsen peger på Anne-Mette Heier (bordeaux hold).
Anne-Mette blev valgt enstemmigt
• Suppleant 1
Der var ingen der stillede op.
Der bliver ikke valgt nogen 1. suppleant.
• Suppleant 2
Der var ingen der stillede op.
Der bliver ikke valgt nogen 2. suppleant.
• Revisor
Dorte Krusaa genopstiller.
Dorte blev enstemmigt valgt.
• Revisorsuppleant
Helle Martinsen genopstiller.
Helle valgtes enstemmigt.
Bestyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at søge valg til bestyrelsen på
generalforsamlingen. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.
G. Eventuelt.
Christina takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Carsten modtog en gingavekurv som tak. Selv om han trådte ud af bestyrelsen så
fortsætter han med sit udvalgsarbejde.

Tak til Torben for en store indsats som sekretær. Torben modtog 3 fl. rødvin som tak.
Kenni blev takket for en sublim indsats som kasserer og modtog en ølkurv som tak.
Dirigenten sluttede med at takke for et godt møde med god ro og orden.

