
 
Referat af generalforsamling i 5 Tårns Motion tirsdag den 24. august 2021 kl. 19:15  

Formand Erik Johnsen bød velkommen til de fremmødte og gik straks videre til at markere et 
minuts tavshed på grund af to medlemmers sørgelige bortgang i det forgangne år: Pia Grinderslev 
og Connie Hallberg. Æret være deres minde!  

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Lars Illemann, som takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed gyldig. Lars takkede bestyrelsen for et 
stort stykke arbejde i det forløbne – meget usædvanlige - Corona år.  

 

2. Bestyrelsens beretning for 2020 v/ formanden 
Erik Johnsen fremlagde bestyrelsens beretning for 2020, som er lagt ud på klubbens 
hjemmeside sammen med dette referat. Der var ingen spørgsmål, og beretningen blev 
følgeligt godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab for 2020 v/ kassereren. 
Kasserer Lone Kjærulff fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet, 
som hermed er godkendt.  

 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling.  

 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Bestyrelsen indstiller, at årskontingentet bevares uændret på kr. 500. Der var ingen 
kommentarer hertil. Indstillingen godkendt.  

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
1. a)  Formanden på valg i år - modtager genvalg. Genvalgt. 
2. b)  Kasserer Lone Kjærulff ikke på valg. 
3. c)  Bestyrelsesmedlem(mer) – 1 medlem alle ulige år – 2 medlemmer alle lige år  



Kenneth Hansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jens Peter Larsen, som 
blev valgt til bestyrelsen. 
Gitte Bay Nielsen modtager genvalg som suppleant. Genvalgt. 

Finn Ottesen modtager ikke genvalg/udtrådt 2020. Bestyrelsen foreslår Michael 
Jørgensen, som blev valgt som suppleant. 

4. e)  2 revisorer. Begge revisorer er på valg hvert år. Lars Illemann og Bjarne Nielsen
modtager genvalg og blev genvalgt.

5. f)  1 revisorsuppleant. Vælges for et år af gangen. Jørgen Thostrup modtager
genvalg og blev valgt.

7. Eventuelt
Intet kan besluttes under dette punkt, men der kan stilles forslag, som bestyrelsen kan
arbejde videre med. Ingen forslag modtaget forud for generalforsamlingen. Kenneth
afsluttede punktet med at takke de fremmødte for støtten til hans fantastiske
rejse/oplevelse som medlem af bestyrelsen gennem 16 år.

Formanden takkede slutteligt Kenneth for tro tjeneste i bestyrelsen gennem mange år og 
undertegnede overrakte en lille gave. 
Formanden takkede Anette Olsen og Jan Madsen for deres ekstraordinære indsats som trænere 
under Corona, og undertegnede overrakte en lille gave.  

Lars Illemann takkede deltagerne for god ro og orden. Mødet afsluttet 19:53. 

P.b.v.
Jesper Bundgaard referent



 

Bestyrelsens beretning for 2020 
 
2020 har været et helt usædvanligt år. Et corona-år.  
Et år med alt for lidt aktivitet, medlemsblødning og begrænsninger i form af restriktioner, som 
kunne forstås og ikke kunne forstås og som også gav uenighed i bestyrelsen. Uenigheden medførte 
at Finn Ottesen trak sig fra sin suppleantpost. Det er fair at være uenig, sådan må det være, men 
resten af bestyrelsen var selvfølgelig ked af Finns beslutning. 
 
Vi gennemlevede corona-restriktionerne sådan at vi måtte forsamles 5, så 10, så 25, 50 og til sidst 
100 og der var forskel på om vi måtte være indenfor eller udenfor. 
Derfor samledes vi i små coronagrupper, som løb dels i nærområdet og dels på nogle længere 
lørdagsture på Røsnæs, Asnæs, Skarridsø, Reersø, Vesterlyng m.v., og der var motivations-
bankoplader m.v. 
Samt begrænset udendørsservering med vagthavende med sprit, gummihandsker, tang og godt 
humør når det var muligt. 
 
Der var rigtig mange medlemmer som benyttede sig af de opståede virtuelle løb og havde stor 
fornøjelse af det. 
 
Økonomisk har coronaen ramt hårdt som det ses af regnskabet. I hvert fald omkring 100.000 
mindre i omsætning på løb som vi ikke kunne gennemføre. 
 
Staten tilbød nogle forskellige kompensationer, men der var i virkeligheden ikke ret mange penge, 
så vi valgte ikke at søge nogle. Vi mente, at forskellige børne- og ungdomsforeninger havde mere 
brug for pengene. 
 
 
 
Vi startede vi 2020-sæsonen med en Nytårskur hos EDC Jesper Olsen, hvor vi løb i samlet flok 
omkring hans forretning og gjorde holdt til et glas bobler og lidt kransekage. Tak Jesper. 
 
 
I 2020 var løbsafviklingen stækket: 
• Vintermarathon nåede vi med over 300 deltagere. 79 deltagere mere end året før 
 
 
• Vandløbet sammen med Kalundborg Forsyning blev aflyst 
• 5 Tårns Løbet blev aflyst 
 



 

• Tripple – 3 dages arrangement omkring Sct. Hans blev afviklet med 45 deltagere og 5 hjælpere 
fordi vi kun måtte være 50 i alt.  
 
• Mineslund løbet blev aflyst 
 
• Walkathon – 42 km blev gennemført med i alt 9 deltagere med Finn som bannerfører igen-igen. 
 
• Adventsløbet – blev aflyst 
 
Desuden blev en Max-puls Workshop aflyst. 
 
• Støttebenet – blev etableret som et cykel-hygge-restitutions-initiativ i løbet af efteråret. 
Nogle syntes det var dejligt med en cykeltur hvis benene ikke ville løbe, andre syntes at cykler ikke 
rigtig havde noget at gøre i løbeklubben og hen over vinteren døde det lidt ud og er ikke blevet 
genoptaget. 
 
• Flagning – alle de krydstogtskibe som ellers var annonceret i 2020 kom ikke, fordi de ikke kom ud 
at sejle. Vi fik alligevel sat flag op for 12.600 kr. i sæsonen, og som noget helt ekstraordinært satte 
vi gratis flag op 10 lørdage i træk på eget initiativ fordi vi fulgte et facebook-initiativ som hed 
”flager for Danmark”. 
 
Sommerfest blev holdt i september med pænt deltagerantal i et telt udenfor. Dog  med lang 
afstand mellem deltagerne som corona-tingene foreskrev.  
 
Fællesspisning: Doris lavede jo god mad til sidste års generalforsamling og selvom vi havde lyst til 
meget mere af samme slags, spændte coronaen også ben for det. Men nu er vi jo i en ny sæson, 
Doris. 
 
Året sluttede af med Honninghjerter til alle som lige havde lyst til at komme ud af coronaboblen 
 
 
 
Og…… så er der vist Ellers ikke så meget mere at sige end: Tak for et helt anderledes løbe år med 
håbet om at resten af 2021 byder på mange gode timer sammen. 
 
Erik Johnsen 
Formand 5 Tårns Motion 
 
24. august 2021 
 


