Formandens beretning Borup løbeklub 2020
Lige meget hvordan en sådan beretning burde være så er den jo nok lidt anderledes i år i forhold
til andre år.
Hvorfor: halvdelen af bestyrelsen er kun konstitueret. Vi havde et formandsskifte i løbet af
efteråret – hvor der kunne være indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling. Men vi valgte
ikke at gøre noget da vi ikke mente at det vil betyde det store. Derfor er jeg som formand og
Marianne som næstformand også begge på valg. For en god ordens skyld blev det vendt med
formanden i BIF, som sagde ok til dette.
I forbindelse med dette, blev bestyrelsen reduceret med 1 person da formanden jo helt forlod
bestyrelsen og allerede på et tidligt tidspunkt meddelte Mette som er et menigt medlem at hun
ikke ville stille op igen og heller ikke mente det gav mening at hun deltog i møderne. Så derfor har
bestyrelsen, rent praktisk, så bestået af 4 personer.
Og hvad laver vi så i bestyrelsen. ja vi er faktisk i meget kontakt til hinanden. Der har været en del i
det for gangende år. Klubmodul, hjemmeside mm. Det var en beslutning der blevet taget af den
gamle bestyrelse, men først rigtigt skulle vise sit værd i dette år der lige er gået. Marianne har
taget en rigtig stor tørn med at få alt dette op og køre. Bla. og Facebook, hvor der er kommet en
”side” side løbende med den lukkede gruppe.
Det er jo også en del af de ting som bestyrelsen tager sig af, Kurt har taget på sig at skrive en hilsen
til nye medlemmer som anmoder om at komme ind i gruppen. Det indkøbte klubmodul var for at
gøre det lidt nemmere for de personer som sidder i bestyrelsen. Det sørger for hjemmeside, der er
et regnskabsmodul med og der er en mail funktion. Dvs. at alt foregår faktisk i dette og det har en
stor fordel når vi er en frivillig enhed hvor der løbende er udskiftning. Det koster lidt, men er noget
af det jeres kontingent går til.
Men så kigger vi i bestyrelsen jo også på aktiviteter og ja nogle aktiviteter har vi haft det sidste år.
Vil lige starte med en ting og det er Marianne som har den fortjeneste og det var jo at vi fik
sponserede løbetrøjer fra Lysehøj Revisionsfirma. Det er virkelig godt gået. Hun har også fået os
på Instagram og skal indrømme at det var jeg jo ikke så tænkte at det jo ikke ville gi noget. Men
tror der var gået måske 3 uger så blev jeg ringet op af en som skulle stå for at lave en lille reklame
for Nordea fonden (mener jeg) og de var interesseret i små løbeklubber. Hun havde set os på
Instagram.
16 juni ren natur – som vi jo også afholder igen og nu på søndag. (her vil vi jo grille en pølse)
25 juni – ja der blev der faktisk grillet pølser efter løb – her var det Kurt som havde taget
kokkehuen på og stod og passede grillen.

Vi havde bestilt DHL, men viste sig at det ikke var så nemt som vi regnede med. DHL ligger samme
uge som kulturaften og derfor ville vi løbe en tirsdag. Men der var der udsolgt af telte. På
baggrund af dette og at der ikke var særlig mange der havde tilmeldt sig så aflyste vi. Og i
bestyrelsen er enige om at det ikke er noget vi vil prøve at gøre igen. Vi havde et andet løb i
tankerne i stedet – Roskilde stafet (som jo så er aflyst)
11 september havde vi et foredrag af Karina Schov Madsen – et rigtig godt foredrag. Det blev
afholdt i erhvervshuset på mølle vej. Desværre ikke så mange som vi havde regnet med. Nogle ting
gir logisk mening, men de præstationer hun gør er over det man tror er muligt.
20 oktober havde vi Walkaton – en rigtig god dag med god tilslutning. Vi fik udnævnt årets løber
og træner.
5 december havde vi gløgg og æbleskiver i klubhuset.
Vi havde nytårsløb champagne og kransekage.
Derudover så har der været et hold som løb trailløb – tror en 6-7 stykker.
Vi har haft fællestræning for CPH Half 2019 hvilket vi så også havde til CPH hel. Disse træninger er
i samarbejde med Sparta som har disse træninger flere steder i DK. Det er en fast længde, vi løber
flere hold med forskelle tider pr km. Og er betyder at alle kan komme og deltage, selvom man ikke
er medlem af vores klub.
Vi startede en ny start løbehold op i januar, men rigtig god tilslutning. Dels tidligere løbere men
også nogle nye.
Et rigtig godt tiltag er det gå holdet har sat i gang med at der den 1 i måneden bliver afholdt en
gåtur et fremmede sted. Som jeg hører så er der noget med at der bliver serveret noget kaffe og
kaffe… Lisser skulle vist være ret godt til det, både at bage og være tovholder på man går rigtigt på
ruten. Vi kan jo se at vores gå hold er blevet større og faktisk er en betydelig del af vores klub. Det
er bare rigtig positivt.
Alt i alt, så syntes vi at det sidste år er gået godt. Der var udfordringer med en ny bestyrelse med
de udfordringer som det kan gi. Men når vi ser på antallet af medlemmer, så er det faldet lidt.
Men til gengæld så har vi faktisk fået mange nye til. Ikke kun når vi har startet et nyt løbehold 1
op, men gængerne er der jo kommet en del nye til og også på det hurtige hold 4 er der kommet
nogle medlemmer som godt kan gi nogle af de lidt ændre og hurtige medlemmer en god kamp.
Nu skal vi ha overstået denne har Corona tid, hvilket jo har betydet at vi ikke fik den normale
løbestart som normalt i starten af april. Vi har snakket meget om det og det skal vi igen. Vi er helt
sikker på at denne tid er der mange som har taget traveskoene og løbeskoven på for at komme ud
i det fri. Der skal vi jo se om vi ikke kan få nogle af dem til at hænge i – både til at gå og løbe med.

Nu er det jo næsten sommerferie og det bliver vi nødt til at tage højde for. Vi er frivillige alle
sammen og der skal være plads til at alle i ro og mag kan holde lidt fri uden at skal forpligte sig til
at stå ved hallen fast 3 gange om ugen. Men vi kan jo godt opfordre alle til at vi stadig mødes, at
der bliver gået og løbet. Vi fik lavet nogle flyvers som der er blevet opdelt nogle af, dem skal vi
udnytte. Men vi skal nok også ha lavet lidt opslag på Borup info mm
Jeg vil sige at jeg syntes vi har det sjovt i vores klub og også i vores bestyrelse. Vi lytter meget
gerne til gode ideer som der evt. måtte være. Og et af vores ønsker for det kommende år er også
at få et par trænere på nogle kurser.

