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atletikforeningen 

Fremad Holbæk 

Mødereferat Generalforsamling  
 

Mødedato: 24. marts 2015 

 

Ref.:   Ulla 

Tilstede:          16 stemmeberettige 

Pkt Emne Aktion 

1 Valg af dirigent og stemmetællere: 

Carl Martin blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen er 

indkaldt i henhold til vedtægterne. Erik og Laura blev valgt som 

stemmetællere. 

 

2 Formandens beretning: 

Vi har haft 7 bestyrelsesmøder.  

Medlemstallet er faldet lidt, men til gengæld tilstrømning af aktive ungdom.  

Fra ultimo marts 2014 har vi haft Spar Nord som ny bank – og det har fungeret 

upåklageligt.  

Klubhus: Vi har haft et aktivt år – heldigvis igen et år uden væsentlig hærværk 

– vores vagtordningen fungerer rigtig godt. Vi har lige haft lidt reparationer i 

styrkerummet pga. forkert håndtering af de tunge vægte ift gulvet.  

Vi har igen i år arbejdet med at få indtægter til klubben, Sct. Hans, Juleskrab, 

bandereklamer, Klassikeren.  Endvidere har vi fået en god aftale med 

Intersport om klubtøj – dejligt at vi nu kan se røde jakker/bluser til stævner 

mv.  

Vi har haft mange gode sociale aktiviteter – udover stævnerne – i år. God 

tilslutning til arbejdsaften med grill, juleløb hos Helmer og igen i år stor succes 

med træningslejren til Sverige med 22 deltagere.(reserveret igen til i år). I 

påsken er der med Zlatko arrangeret træningstur til Kroatien, hvor en stor 

gruppe unge (og JP) tager af sted.  Og så har vi fået en venskabsklub i Italien, 

hvor vi i sensommeren får besøg af ca. 15 personer.  

Vi har i årets løb fulgt Holbæk Arena projektet. Senest indgik Venstre og 

Socialdemokratiet en politisk aftale om samling af nogle af idrætsforeningerne 

ved et stort anlæg ved Kunsthøjskolen. Vi følger og deltager tæt det videre 
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arbejde.  

Forsikringssagen er blevet afsluttet og vi har fået ca. 1,3 mio kr. udbetalt. 

Pengene er blevet investeret i investeringsforening gennem Spar Nord (lav 

risiko). 

Bahn udtrykte ærgrelse over, at vi ikke i år har stillet hold til holdkamp. Søren 

var enig, og beklagede at det ikke har været muligt med det antal aktive vi er, 

men vi er opmærksomme og gør hvad vi kan for at forsøge.  

Formandens beretning blev godkendt.  

3 Forelæggelse af regnskab og budget:  

Per gennemgik regnskabet. Vi har et overskud, selvom vi har haft udgifter til 
træner – en udgift der er giver rigtig godt ud. Vi har også haft udgifter til 
stævner mv., og vi vil rigtig gerne have flere udgifter – så hermed en 
opfordring til de unge om at deltage i stævner. Overskuddet hænger også 
sammen med de indtægter vi har fra initiativer, der giver indtægter til klubben, 
fx salg af skrabelod mv. Det skal vi fortsat bakke op om, så der også i år bliver 
mulighed for at tage på træningslejr.  

Regnskabet og budgettet blev godkendt.  

 

4 Indkomne forslag: Claus redegjorde for baggrunden for bestyrelsens forslag. 

Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og ingen imod.  

 

5  Valg af formand: Claus Riis stiller ikke op. Da det ikke har været muligt til 

generalforsamlingen at finde en ny formand, vil der snarest blive indkaldt til en 

ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkomne 

møde og her finde en formandsløsning. Ind til videre fungerer næstformanden 

i formandens sted. 

 

6 Valg af 4 menige bestyrelsesmedlemmer: Søren, JP og Martin blev genvalgt. 

Rikke Thornbjerg blev valgt.  

 

7 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Carsten Lindorf og Rasmus Brandt Jensen 

blev valgt. 

  

8 Valg af revisorer og revisor suppleant: Lisbeth Weise og Karina Helmer blev 

valgt til revisorer og Lars Brasen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

9 Eventuelt:   
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Søren fortalte om TV-øst løbet d. 3. maj – og appellerede stærk til, at vi stiller 

som frivillige kræfter til løbet. Klubben træner rigtig gode penge på løbet – 10 

kr. pr. løber.  

 Peter og JP sagde nogle meget fine ord til Claus og Ulla og takkede for deres tid 

i bestyrelsen  og Dea gav en fin kurv med lækkerier.  TUSIND TAK!    

Carl Martin takkede for god ro og orden.  

 

 


