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Referat, Mejdal-Halgaard Motion, generalforsamling den 6. februar 2020.   

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Bjarne Krogh, som vælges uden modkandidater.  

Dirigenten indleder med at konstatere at generalforsamlingen er indkaldt med overholdt varsel, 

idet indkaldelsen er varslet i Mejdal Bladet, på klubbens hjemmeside, og via mail til alle 

medlemmer i december måned. Desuden at generalforsamlingen er beslutningsdygtig – iflg. § 5 – 

uanset antal fremmødte medlemmer. Som referent udpeges Jonna, sekretær i bestyrelsen.  

Som stemmetællere ved evt. kampvalg foreslår dirigenten John Nielsen og Arne Bøjlesen.   

2) Bestyrelsen beretning for det forgangne år, 2019, ved formanden, Jens-Erik: Se særskilt opslag for 

den fulde beretning.  

Kort resumé af beretningen: 9 bestyrelsesmøder afholdt. Der noteres en tilbagegang af 

medlemmer.  

Aktiviteterne har været de velkendte: Jog og Go, med det gennemprøvede koncept, har holdt 20 

års jubilæum i 2019; løbetræning fortsat x 3 ugentlig, Motion+, Begyndertræning, 

Ruteplanlæggere og Fartholdere.  

Arrangementer i eget regi har været: Vinterløb i Mejdal, Søen Rundt & Vestjysk Bank Børneløb, 

Vestjysk Halv Maraton, Hjælperfest.  

Andre ture: Cuxhaven, Ladywalk, Stafet for Livet, Bike & Run, Sørvadløbet, Hvidbjerg løb, 

Storåløbet, Canon Ball i Viborg. Ren Natur. Klubfest 2019, med Årets Motionist efter nye kriterier.  

8 udvalg. Bestyrelsen går mere og mere digitalt, med dokumenter på OneDrive.  

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, med flg. kommentar/ spørgsmål fra Karl Johan: 

To gange 5.000 kroner til løbsrekorder er ret mange penge, er det noget der skal fortsætte 

kommende år? Formanden henviser emnet til diskussion under punkt 7, Eventuelt.  

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, ved kassereren, Sigrid: Regnskabet blev 

gennemgået i hovedpunkter, se særskilt opslag for detaljer.  

Årets overskud blev på cirka kr. 31.000. Klubbens egenkapital er ved årsskiftet kr. 342.571,68.  

Klubbens egne løb giver overskud, på nær Søen Rundt & Børneløb, da børnetilmeldingsgebyret er 

sat lavt, i forhold til udgifterne til medaljer, løbechip mm.  

Kommentarer til regnskabet: Ros fordi der er overskud. Misfornøjelse med et løb, der giver 

underskud (Søen Rundt). Undren over kontingentstigningen, da egenkapitalen er høj.  

Svar fra formanden, Jens-Erik: Netop pga. underskud på Søen Rundt nytænkes konceptet som 

Family Run, med chance for flere deltagere. Næstformanden, Åse: Bestyrelsen vil gerne bakke op 

om Mejdal-Halgaard Byfest, og lokalområdet, og samtidig få børn og unge ud at løbe. Også i håb 

om mulige fremtidige medlemmer af løbeklubben.  

Halling: Kontingentforhøjelsen på kr. 50,- inkluderer en voucher på kr. 150,- til Sport 24, som ikke 

er låst til en bestemt løbetrøje, men frit valg. Hertil bemærkes, at man i stedet burde give ens T-

shirt, så vi i klubben kunne være ens klædt på ved løbearrangementer. Herimod fremføres, at 

mange foretrækker egen løbetrøje, der er afhængig af, hvilket mærke man befinder sig godt i. 

Regnskabet blev godkendt med klapsalver.  

4) Indkomne forslag: Der er ingen forslag indkommet.  
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5) Valg af bestyrelse: a) Jens-Erik genvalgt som formand. 

                                   b) Åse Skytte genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

                                    c) Jonna og Ole V. genvalgt som suppleanter.  

Ingen modkandidater til posterne. 

6) Valg af afd. Repræsentanter til Repræsentantskabet: vælges på næste bestyrelsesmøde. 

7) Eventuelt: Der er stor ros fra medlemmerne til Motion+, og ros til den ny rute til Vinterløb i 

Mejdal. Forslag om at overskuddet på regnskabet kan bruges til dækning af medlemmers 

løbsudgifter til lokalløb/ naboklubløb. Forslag om fælles klubtøj/jakke; ligeså forslag om at stille op 

i klubtøj og dele materiale ud, evt. med rabatmuligheder, hvis man deltager i løb andre steder.  

Der reklameres for et arrangement på kasernen til sommer, Jungle Run, det synes at være et privat 

firma, noget uigennemskueligt hvem der arrangerer, måske en sportsbutik i Kbh?  

Spørgsmål til bestyrelsen, om man har diskuteret hvor stort beløb klubben skal have i banken? 

Sigrid: Ja, bestyrelsen har besluttet et beløb på omkring kr. 200.000, til dækning af evt. underskud, 

f.eks. på Vestjysk Halvmaraton.  

Diskussion af pengepræmien på 2 x kr. 5.000 til løbsrekorder i VHM, det er et stort beløb for en 

lille klub. Hvad får klubben for pengene? Er reklameværdien så stor? Og samme vinder år efter år? 

Skal tages op i løbsudvalget for Vestjysk Halvmaraton. 

Jens-Erik: Bestyrelsen har noteret sig flere ønsker om fælles klubtøj/jakke.  

Hans: demonstrerer ruteplanlægning på computeren, nu med flere finesser.  

Halling: en kommentar, synes at kr. 450,- i årligt kontingent, med kr. 50,- i stigning fra sidste år, er 

et meget lille beløb for træning x 3 ugentlig, med omklædning og badmulighed, og oveni indeholdt 

en voucher på kr. 150,- til Sport 24.  

Jens-Erik: Sæsonkalenderen er påbegyndt, bliver løbende opdateret.  

Årshjulet: mangler et udvalgsmedlem. 

Fartholder: mangler fartholdere i fartgrupperne 6 min/km. 

Holstebro Byløb 23. februar: mangler hjælpere, henvendelse til Jens-Erik snarest. 

Med hensyn til kontingentforhøjelse, henvises til Holstebro Kommunes hjemmeside, hvor beløb og 

refusionstakster er listet, herunder at løbe- og cykelklubber fra 2020 får refunderet 50% af 

udgifterne til halleje, mod 67% hidtil, mens alle andre udeklubber fortsætter med 67% refusion.  

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, med kaffe og kage.  

 

 

Referent: Jonna 

 


