Ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022
BORUP LØBEKLUB
1. Valg af dirigent + stemmetællere
Kurt blev valgt som dirigent og gennemgik procedurerne. Kunne konstatere at GF var rettidigt indkaldt ved
annoncering i avisen den 9. marts (af BIF), mail og via FB-gruppe.
2. Valg af referent
Marianne blev valgt.
3. Formandens beretning v. Thomas
Flot at der er så mange der støtter op om vores generalforsamling. I år igen, har været præget af
nedlukning, med aflysninger og et år hvor vi derfor ikke har haft større aktiviteter.
Af arrangementer kan vi nævne, besøg af Ejby Løbeklub, foredrag og brunch i Malerklemmen. Vores cross
hold har været aktive igen i år. Vi har sæsonstart den 5. April.
Formanden beretning bliver lagt på hjemmesiden.
Vi mangler holdledere og trænere i gruppen. Ved interesse, kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2021 og budget for 2022 v. Kassereren - Britta Olsen
Britta fremlagde regnskab og regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen beslutter at kontingentet fortsat bliver 300 kr. pr. år.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet et forslag til at et gå-hold kunne gå tidligere end kl. 18.00 i hverdagene. Vi kan opfordre
til at vi møde på de officielle tider kl. 18.00, men vil ikke forhindre nogen i at gå tidligere, i løbeklubbens
regi.
Der blev givet udtryk for at der mangler retningslinjer ift. gå-holdene. Der er ikke altid nogen når man
møder op. Der blev talt om at vi måske skulle ændre det til gå-fællesskab hvor vi så beslutter ift hvor lange
ruterne er og hvor hurtigt der bliver gået, på dagen. Vi blev enige om at tænke over det.
6. Valg af bestyrelse
Formand Thomas Jensen modtager genvalg (i lige år) – blev valgt
Sekretær Kurt Jensen modtager genvalg (i lige år) – blev valgt
Medlem Jan Junker modtager genvalg (i lige år) – blev valgt
Ingen suppleanter blev valgt.
7. Eventuelt valg af udvalg, repræsentanter mv.
Vi har mulighed for at stille med 4 repræsentanter, hvis der er nogen der har lyst til at være med, er der
bestemt en mulighed for at være med.
8.

Eventuelt

