REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2015
Referat fra Generalforsamling i Møns Løbe- & Motionsklub torsdag d. 23. april
2015 kl. 18.30 på Stege Skole.

1) Valg af dirigent: Nicolaj Thorsbro blev enstemmigt valg. Nicolaj startede med at konstatere, at generalforsamlingen var
annonceret i Ugeavisen den 10. april, altså en dag for sent i forhold til vedtægternes 14 dage før. De fremmødte medlemmer
godkendte at fortsætte generalforsamlingen trods denne fejl.

2) Formandens beretning: Ole Stryg gennemgik beretningen for 2014. Den vedhæftes referatet.
Da det har vist sig, at det ikke er nemt at fastholde nye løbere, opfordrede Ole til, at alle kommer med gode ideer.
Det blev dog med glæde bemærket, at der til generalforsamlingen deltog ikke mindre end 4 af de nyere løbere.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Pernille gennemgik regnskabet for 2014, der udviser et mindre underskud på
kr. 6.772,- Dette skyldes primært et mindre underskud på Mønløbet samt vores træningsweekend. Vores egenkapital er på kr.
29.292,-. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4) Indkomne forslag.
Der er kommet et ændringsforslag fra bestyrelsen til §7:
”Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den afholdes hvert år, inden udgangen af april, og indkaldes via mail, klubbens hjemmeside og
Facebook,med 14 dages varsel.”

Forslaget blev godkendt. Det betyder, at vi ikke fremover skal indkalde gennem annoncering i avisen, og at vi således kan
spare denne udgift.

5) Valg til bestyrelsen.

På valg:

Martin Ryberg Larsen, næstformand
Pernille Hvolbøl Jensen, kasserer.

Begge blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.

6) Valg af suppleanter.

På valg:

Martin Damkjær
Louise Andersen

Begge blev genvalgt for 1 år uden modkandidater.

7) Valg af revisorer.

På valg:

Gregers Frisken.

Gregers blev genvalgt uden modkandidat for 2 år.

8) Eventuelt:
Gregers foreslog, at valget af årets løber ændres. Der blev foreslået en nominering, således at alle medlemmer kan stille
forslag om kandidater. Ud fra disse kan der så f.eks. vælges 3, som bestyrelsen herefter kan vælge imellem. Gregers mente, at
det ville gøre det lettere f.eks. at vælge en fra bestyrelsen.
Bestyrelsen tager forslaget med til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
Gregers foreslog også at der overvejes et pensionistmedlemskab.
Vedr. fastholdelse af nye løbere foreslog Inge Lise, at der blev tilknyttet en mentor til de nye løbere i en periode. Ikke en man
nødvendigvis løber med hver gang, men lige så meget at vide, at der er en bestemt, man kan henvende sig til med spørgsmål.
En mentor kan også være den, der lige kontakter en og minder en om næste løbeaften.
Flere gav udtryk for, at det lød som en god ide.
Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.
Der var stor ros til Birthe Karlsson for hendes hjælp til at få de nye løbere godt i gang.
Ole afsluttede mødet med at takke dirigenten og forsamlingen for fremmødet og for god ro og orden. Sluttelig blev der råbt et
trefoldigt leve for Møns Løbe- og Motionsklub.
Mødet sluttede kl. 19.10, hvorefter der blev hygget med Stigs dejlige kage.

Referent: Vinnie Wissing
Læs formandens beretning her

Godkendt den 26. april 2015
Nicolaj Thorsbro
Dirigent

