
Referat af den ordinære generalforsamling torsdag den 24. februar 2022, kl. 19.30 
i Grenaa Idrætscenter. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkommende forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Fastlæggelse af deltagergebyr for særlig aktiviteter

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor

10. Valg af revisorsuppleanter

11. Valg af festudvalg

12. Evt. 

Ad 1

Formand Mette Søndergaard bød velkommen og foreslog, at man valgte Birthe Knold til  
dirigent. Birthe Knold valgtes som dirigent og indledte med at konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet. Der var i alt 20 fremmødte til 
generalforsamlingen. Der er i alt 96 medlemmer i klubben pr. 01.01.2022

Ad 2 

Mette Søndergaard aflagde mundtlig beretning for året 2021. Birthe Knold udbad sig 
derefter kommentar til beretningen. Der var ingen kommentar til beretningen. Formandens 
beretning blev godkendt ved håndsoprækning.

Ad 3 

Birthe Knold gav herefter ordet til kasserer Birgit Henneberg. Birgit Henneberg fremlagde 
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årets regnskab og årets resultalt. Samt blev der oplyst at klubben i 2021 havde et overskud 
på kr. 12.009,01. Egenkapital på kr. 175.859,75. Regnskabet blev godkendt ved 
håndsoprækning.

Ad 4 

Der er indkommet 1 forslag fra Jens og Tina Nielsen. Forslaget blev læst op. Det omhandlede 
primært mangel på  sociale arrangementer, fælles spisning, fælles løbearrangementer.  
Klubben har et stort indestående/overskud og det indkommende forslag ønskede at der 
blev brugt flere at klubbens penge. Bestyrelsen tager forslaget til sig, og vil forsøge at 
efterkomme flere sociale arrangementer. Der blev  stemt for forslaget ved håndsoprækning. 
Jens, Finn, Klaus, Elin og Tina vil står for arrangementer i 2022. (festudvalget)

Ad 5 

Ligesom de foregående år blev kontingentet fastsat til brugerbetaling fra kommune 
Norddjurs kommune  + 200 kr.

Ad 6 

Der er ingen.

Ad 7 

Valg til bestyrelsen:

Liselotte Sørensen (genopstiller ikke)

Birgit Henneberg (genopstiller)

Else Marie Lassen er blevet valgt i bestyrelsen.

Ad 8

Som suppleanter foreslog bestyrelsen: 

1. Suppleant Per Slot

2. Suppleant Leif Petersen
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Ad 9

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor.

Gitte Steffensen modtog genvalg som revisor. 

Ad 10

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisorsuppleant 

Ove Kvist modtog genvalg af revisorsuppleant

Ad 11

Følgende ønskede at fortsætte i festudvalget: Klaus Roland Rasmussen, Elin Jensen & Finn 
Jensen, Jens Nielsen,  Tina Jensen. 

Ad 12 

Der blev orienteret om klubbens kommende arrangementer: Konditions og styrketræning 6. 
marts og 27. marts kl. 14.00- 16.00 på Søndre skole. Else Nielsen er underviser.

Åbenraa Bjergmarathon 18. juni 2022 - der arbejdes med løbet og meldes mere ud i løbet af 
foråret. 

"Kick - din løbestart" blev diskuteret, vi mangler nogle træner, som kan fører de nye løbere 
videre. Det har også tidligere været et problem. Vi skal være bedre til at omfavne de nye 
løbere, der skal være klare aftaler inden vi løber ud på ruten. Ingen i grupperne vil være 
tovholder/fartholder så der meldes et tempo ud.

Klubtøj- vi har pt. fusion. Rød farve udgår i jakken. Klubben bestemte, at vi vælger Craft, 
således vi beholder den røde klub farve.

Forårsmesse d. 12. marts og 13. marts. Vi mangler hjælper, der hænges en seddel op, man 
kan meldes sig på.

Tvivlsomt om 6- timers løbet afholdes i 2022. Ove mangler lysten og der overvejes om løbet 
skal flyttes til et andet tidspunkt på året.

Liselotte Sørensen

Referent
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