
 

 

Referat af ordinær generalforsamling 4. april 2016 i Herning Løbeklub 

 

 

27 medlemmer deltog i generalforsamlingen 

 

1. Valg af dirigent og referent  

Formand Kaj Faurschou bød velkommen og foreslog Gert Kristensen som dirigent og Frits Jensen som 

referent.  

 -  Begge blev valgt. 

 -  Gert Kristensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel og var  

beslutningsdygtig. Afholdelse i april skyldtes anden aktivitet i klubhuset den sidste onsdag i 

marts. Ingen havde indvendinger imod den for sene afholdelse. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Kaj Faurschou aflagde beretning. Beretningen beskæftigede sig primært med 3 områder: 

1 Sociale og sportslige aktiviteter i 2015 

2 Sportslige præstationer i 2015 

3 Hvad skal der ske i 2016 

 Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside 

 www.herningløbeklub.dk.  

Beretningen blev godkendt uden afstemning 

  

3. Regnskab for 2015/16  

Kasserer Frits Jensen fremlagde regnskabet for 2015/16. Årets resultat blev et overskud på 7.297 kr. og 

klubbens egenkapital er pr. 31.1.2016 på 148.980 kr.  

 

Regnskabet for 2015/16 blev godkendt.  

 

Regnskaber forefindes i mappe hos Frits Jensen, samt på hjemmesiden hvis man logger sig på. 

 

4. Kontingent for 2016/17 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. årligt for almindeligt medlemskab og 500 kr. årligt 

for hustandsmedlemskab. På forespørgsel blev oplyst, at tri klubben ikke kan træne med gratis i 

begrænset omfang mere, da der kunne opstå misforståelser vedr. afgrænsning af omfanget. 

Nedgangen i medlemstallet skyldes formentlig manglende rykker. Det kan være svært at finde ud af, 

om man har betalt. Der vil være mere fokus på opfølgning/rykkere i 2016. 

Kontingentforslaget for 2016/17 blev vedtaget. 

 

5. Budget for 2016/17 

Kassereren fremlagde forslag til budget for 2016/17 sammen med gennemgang af regnskabet for 

2015/16.  

Budget for 2016/17 blev taget til efterretning.   

 



 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag 

 

7. Valg til bestyrelsen  

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer herunder formand 

Marianne Sahlholt blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Kai Faurschou blev genvalgt som formand. 

   

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Jern Henrik blev valgt som suppleant  

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Preben Meldgaard (revisor) og Dennis Nielsen (suppleant) blev genvalgt  

 

10. Eventuelt 

 

Generel en opfordring til at være opmærksom på alt det gode klubtøj, som kan købes. Jakker, T-shirts, 

singletter og ”sokker” (løbestrømper). Det blev foreslået, at man tilbyder et pakketilbud med alle dele. 

 

Claus Christensen oplyste om klubbens åbne facebook side og opfordrede til at bruge facebook til at 

reklamere for bl.a. Femina løbet og sæsonstart.  

 

Lidt forvirring vedr. FB, da der tilsyneladende er 2 HLK grupper.  

 

 

Birthes Legat blev indstiftet i 2006 og uddeles en gang årligt på generalforsamlingen. Legatet kan gives 

til en enkelt person, flere personer eller en aktivitet. Legatet gives for en stor præstation, en stor 

arbejdsindsats eller lignende. Med legatet følger en vandrepokal. Legatet, der er på 5.000 kr. kan ikke 

søges. Det er Gert, der udpeger legatmodtager(e). 

 

For 2016 blev legatet givet til Claus Christensen og Morten Fagerlund. Begrundelsen er:  

 

 
Referent: Frits Jensen 


