
 
Ordinær generalforsamling torsdag den 25. maj 2021 

BORUP LØBEKLUB 
  
1.      Valg af dirigent + to stemmetællere 
Kurt blev valgt som dirigent og gennemgik procedurerne. Kunne konstatere at GF var rettidigt indkaldt ved 
annoncering i avisen (af BIF), mail og via FB-gruppe. 

2.      Valg af referent 
Marianne blev valgt. 

3.      Formandens beretning v. Thomas 
Både sidste års GF og denne års GF har været udskudt på Covid-19. Alle arrangementer, i løbet af året, på 
nær ”ren-natur” har været aflyst, igen pga. Covid-19. Nytårskur blev dog afholdt den 31. 12.2020 da vi 
kunne være udenfor og i små grupper. 

Sæson opstart har været skubbet af flere omgange, men da vi endelige kunne arrangere opstart, fik vi nye 
løbere på hold 1, 2 og 3. En stor succes i et år, der har været præget af aflysninger.  

Formanden beretning bliver lagt på hjemmesiden. 
Beretningen blev godkendt. Der var et enkelt spørgsmål mht. om der kunne arrangeres træning i brug af 
udendørsbanen. Dette vil godt kunne lade sig gøre.  

Vi mangler holdledere og trænere i gruppen. Ved interesse, kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne. 

4.      Fremlæggelse af regnskab for 2020 og budget for 2021 v. Kassereren - Britta Olsen 
Britta fremlagde regnskab og der var ingen spørgsmål. Regnskab blev godkendt. 
 
Bestyrelsen beslutter at kontingentet fortsat bliver 300 kr. pr. år. 
 
5.      Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkommende eller fremlagt forslag. 
 
6.      Valg af bestyrelse  
Formand Thomas Jensen (var ikke på valg)  
Næstformand Marianne W Larsen blev genvalgt for 2 år.  
Kasserer Britta Olsen blev genvalgt for 2 år 
Sekretær Kurt Jensen (var ikke på valg) 
Menig medlem Jan Junker (var ikke på valg) 
Ingen suppleanter blev valgt. 
 
7.      Eventuelt valg af udvalg, repræsentanter mv. 
 
8.      Eventuelt 
Spørgsmål omkring hvorfor klubbens hjemmeside ikke bliver opdateret. Klubbens FB-side bliver mere 
flittigt besøgt (ift. hjemmesiden) og derfor er det besluttet at, pga. ressourcer at vi kun opdaterer vores FB-
side med aktiviteter. Hjemmesiden bliver fortsat opdateret ang. Bestyrelse, trænere, løbehold og referater. 
 
Trailløb bliver arrangeret til efteråret 21. 
 


