
Generalforsamling i 5-Tårns Motion onsdag den 4. februar 2009 
 
 
Dagsorden: 
 

a) Valg af dirigent 
b) Bestyrelsens beretning v/ formanden 
c) Det reviderede regnskab v/kassereren 
d) Behandling af indkomne forslag 
e) Fastansættelse af kontingent for det kommende år 

 
f) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a) Formand – alle ulige år.  
b) Kasserer – alle lige år 
c) Bestyrelsesmedlem(mer) – 1 medlem alle ulige år – 2 medlemmer alle lige år 
d) 2 Suppleanter. Begge suppleanter er på valg hvert år. 
e) 2 Revisorer. Begge revisorer er på valg hvert år. 
f) 1 Revisorsuppleant. Vælges for et år ad gangen. 

 
g) Eventuelt. 

 
Referat: 
 
Punkt 1. 
Bjarne Nielsen blev valgt som dirigent. 
 
Punkt 2. 
Formanden udtrykte stolthed over det store fremmøde til dagens generalforsamling.  
 
Formanden opfordrede klubben til, også fremadrettet, at fortsætte med, at arrangere klubture og sociale 
arrangementer i stil med Medoc Marathon og sommerfesten, ligesom det er blevet en tradition, at en stor 
gruppe løbere tager afsted til Eremitageløbet. 
 
Tak til Jimmi Jensen som ligger et stort arbejde i, at samle udklip til klubbens scrapbog. Alle fremmøde 
havde efterfølgende lejlighed til, at gennemse scrapbogen. 
 
Klubben har fået stor ros for deres arrangement i forbindelse med Danmark Løber. Danmark Løber vil 
desværre ikke længere blive arrangeret p.g.a. det store arbejde som skal stables på benene landet rundt. 
 
Tak til John Gerved for hans store arbejde omkring Julemandsløbet. 
 
Formanden håber endvidere, at den gode klubånd må fortsætte. 
 
Punkt 3. 
Erik Johnsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. 
 
 
 
 
 



Punkt 4. 
Sussi Kristensen havde stillet forslag om: at nedsætte et løbsudvalg, som kan stå for, løbsarrangementer og 
klubture m.m. Forslaget blev vedtaget.  
 
Punkt 5. 
Kontingentet for 2010 blev af bestyrelsen foreslået uændret på kr. 450,00. Forslaget blev vedtaget. 
 
Punkt 6. 

a) Formand Jørn Pedersen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Erik Johnsen. Erik 
Johnsen blev valgt som ny formand. 

 
b) Kassereren er udtrådt af klubben. Bestyrelsen foreslår Lone Kjærulff. Lone Kjærulff blev valgt som 

ny kasserer. 
 

c) Bestyrelsesmedlem Jens-Arne Riise er på valg og ønsker ikke genvalg. Sussi Kristensen blev forslået 
som nyt bestyrelsesmedlem. Sussi Kristensen blev valgt. 

 
d) Bestyrelsessuppleant Kirsten Riise er på valg og ønsker ikke genvalg. Debbie Hickman blev forslået 

som afløser for Kirsten Riise. Debbie Hickman blev valgt. Bestyrelsessuppleant for Erik Johnsen som 
blev valgt til ny formand, blev foreslået Vivi Christensen. Vivi Christensen blev valgt. 

 
e) Revisorerne Lars Illemann og Bjarne Nielsen er begge på valg. Begge ønskede genvalg for en 

periode mere. Begge blev valgt.   
 

f) Som Revisorsuppleant blev foreslået Finn Christensen. Finn Christensen blev valgt. 
 
Punkt 7. 
Aage vil forsøge, at arrangere en GARMIN aften. Det blev pointeret, at det ikke er en salgsaften, men en 
orienteringsaften i brugen af GARMIN løbe- og pulsure.  
 
Festudvalgt har arrangeret en løbe-fastelavnsfest lørdag den  21. februar kl. 10:00 samt sommerfest lørdag 
den 8. august 2009.  
 
Majbritt og Kenneth vil gerne assistere med ruter til kommende begynderhold men ønsker selv, at arbejde 
videre med et halv marathonhold fra 10-21 km. 
Begge har endvidere deltaget i trænerkursus hvor der blev holdt foredrag af Rasmus Henning. De foreslog, 
at de gerne ville arbejde videre med, at få arrangeret et sådant foredrag i klubben. 
 
Da det er et stort arbejde, at stå for et nyt begynderhold blev det debatteret hvorledes man evt. kunne lave 
en form for turnusordning. Der skal min. bruges 4-5 personer til et nyt begynderhold. Det var også 
ønskeligt, at man fremover lavede en begrænsning på 50 personer på begynderholdene. Første til mølle 
princippet ved tilmeldingen. 
Anne og Nils Overgaard viderebringer deres løberuter som tidligere er blevet brugt i forbindelse med 
begynderhold. 
 
Referent 
Lone Kjærulff 


