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Formandens beretning.
Sæsonen 2018 har på flere måder været lidt af et mellemår.
Træning og hold
Løbemæssigt har det være kendetegnet ved et stabilt ikke særlig stort fremmøde fra
sommer og frem til nytår.
Vi tænker at den varme sommer, der jo nærmest varede 3 mdr, for det første har
afholdt nogle fra at løbetræne og dernæst har afholdt nogle fra at starte igen efter
sommerferie pausen. I hvert fald har det den i den grad været tordenskjolds gående og
løbende soldater fra sommerferien og frem til nytår.
Michael havde ellers et super godt og meget stabilt hold 1, der dog blev en smule
decimeret hen over sæsonen. Måske pga Michael der desværre måtte stoppe som
træner og måske pga varmen.
Til nytår startede vi et nyt ”nytårsforsæt” hold 1 der straks fik stor tilslutning og må
betegnes som en succes. De gode mennesker holder rigtig fint ved og står foran en
snarlig oprykning til hold 2.
Vores royale tiltag ved Kurt havde desværre ikke den store tilslutning vi havde håbet
på.
Thomas og hold 2 lagde også fra start med brask og bram og havde også super godt
og stabilt fremmøde.
Både hold 1 og 2 bragte flotte resultater og fremgang frem mod sæsonafslutningen.
Hold 3 og 4 har mere og mere præg af løbefællesskaber hvor dem med specifikke mål
i sæsonen kan få selskab og hjælp til træne frem mod disse og hvor Jan tilbyder
tempo og intervaltræning som en del af pakken.
Det fungerer egentlig ret fint pt. da alle løbere på disse hold er gamle kendinge. Men
vi er helt bevidst om at hvis der kommer 'nye' løbere til så skal der laves egentlige
programmer som skal følges.
De to gangehold har været lidt ramt af at mangle en træner i det Britta stoppede
trænergerningen. De har dog været ret dygtige til selv at organisere og koordinere
træningen undervejs i sæsonen.
Vi har aftalt at vi i den kommende sæson samler holdende i et og at Lisser er træner
for dette hold OG at der gøres en indsats for at samle op undervejs i træningen og at
formidle at dette sker.
Det har igennem årene været to store rigtig dygtige og velfungerende hold, med stort
fremmøde og mange aktiviteter ude omkring. Det ville være en skam hvis ikke vi kan
komme tilbage på sporet .

Vi har haft Michael af sted på nogle løbetræner kurser og en mindre flok af sted på
noget powerwalk kursus.
Løb og aktiviteter
Selvom overskriften var at 2018-2019 var lidt en mellemsæson, har vi undervejs i
sæsonen har vi igen haft masser af folk ude og deltage i alverdens løb og events.
Jeg kan ikke fremhæve alle, men blot nogle stykker.
Jan er som altid i gang med et eller andet og har efterhånden slæbt Britta det meste af
verden rundt til maraton løb. Jan løber som død og torden og sætter den ene super
flotte tid efter den anden – og meget detaljerede rapporter om løb og toiletbesøg m.m.
Ole virker som om at han mere og mere sigter efter at stille op i løb der har sværest
mulig udtale men sætter også den ene flotte tid efter den anden.
Formanden glæder sig til at blive ældre og hurtigere – for det er jo er jo åbenbart
sådan det hænger sammen.
I foråret startede vi nærmest sæsonen med at holde en hyggelig og dejlig komsammen
med Viby løbeklub. Her var vi stærkt repræsenteret med både gængere og løbere.
Hele 6 borup løbeklub løbere var vi der kæmpede med Berlin muren og de 42 km
september. Det er saftsuseme også flot at vi kan stille med så mange der.
Til Copenhagen half var der 7 Borup løbere og her viste Mette Nøhr vejen med at
blive nr 1 fra Borup og nr 1 i sin klasse.
4 løbere var af sted til halvmaraton i ringsted i oktober Og i hvert fald 2 løbere inkl
en næstformand blev set til Berlin half i april.
Til Royal Run var vi også godt repræsenteret. Og igen er det jo super flot at vi er
tilstede og det er noget vi som klub skal være rigtig stolte af.
Vi har igen haft en god håndfuld med på DGIs trailløb serie hen over vinteren og vi er
nogle der har fulgt med i Kurts rigtig gode, detaljerede og malende beskrivelser af de
super gode og seje trailfolk (og formanden) Det blev igen i år til nogle rigtig flotte
placeringer- især til de rutinerede kræfter på holdet.
Desværre passede det ikke helt med vores ellers populære DHL stafet. Det
overlappede desværre med kulturnatten og derfor må vi jo bare på den igen i år.
Derudover har der været arrangeret gåture, blandt andet en lang lang en af slagsen på
Køge ås i september
På kulturnatten var Brittas samarbejde med gymnastik om nogle sjove udfordringer

ved sognegården det helt store tilløbsstykke. Vi satser og håber det bliver ligeså stor
en succes i år.
Igen i år var sæsonafslutning i Svenstrup walkaton fint velbesøgt og vi sluttede som
altid af med lidt hyggelig frokost.
Så på trods af at der ikke til alle træningsaftener har været super stort fremmøde har
der altså været fuld drøn på aktiviteterne.
Så jeg synes bestemt vi som klub skal klappe os selv på skuldrende og være stolte. Vi
er tilstede derude og klarer os super godt.

Sidste års GF endte med en markant udskiftning i bestyrelsen. Det har selvfølgelig
også sat sit aftryk i arbejdet i den nye bestyrelse.
Vi har nok som bestyrelse skulle finde ud af hvordan mange ting nu fungerede,
hvordan hvad skulle ordnes og ikke mindst hvem der skulle gøre hvad.
Jeg har bestemt indtryk af at vi har bedre fod på det nu end i forhold til sæsonstart, så
næste sæson skal nok blive endnu bedre.
Vi var lige knap 100 medlemmer i sidste sæson. Det er jo ret beset at vi kan holde
niveauet sådan nogenlunde.
Vi har dog nogle intentioner om gerne at ville være flere medlemmer og vil i den
kommende sæson prøve at søsætte tiltag til det.
Økonomien er overordnet rigtig sund. Lisbeth vil i detaljer fortælle om det senere.
Vi skal jo ikke generere overskud eller tilfredsstille aktieejere men blot have et
aktivitetsniveau og udbud der passer til vores forening. og det er en jo løbende
proces.
Vi har allerede nu nogle gode ideer til aktiviteter den kommende sæson.
Vi har fået liv i vores hjemmeside igen og er i den forbindelse i fuld gang med at
implementere et medlemshåndteringssystem, inkl automatisk kontingent opkrævning
og indbygget regnskabssystem.
Det er et system fra klubmodul der retter sig specifikt mod foreninger som vores.
Det giver ud over førnævnte også nogle muligheder for kommunikation og
håndtering af aktiviteter m.m.
Jeg vil sige hjertelig tak for en god sæson og mange rigtigt hyggelige timer sammen.
Det har som altid været en sand fornøjelse.
Der foregår rigtig mange sjove og skæve ting på landevejene og der både bliver
fortalt mange røverhistorier og er mange gode samtaler – hvis ellers vejrtrækningen
er til det. Det er en fornøjelse.
Jeg vil sige mange tusinde tak til alle de mange dygtige, søde, rare, glade og bare
super gode trænere vi har.
Det er et kæmpe stykke arbejde I gør og I er saftsuseme gode til det.
Jeg synes generelt vi har en profil i klubben – både internt men også udadtil som vi
kan skal være rigtig stolte af.

