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Pkt Emne Aktion 

1 Valg af dirigent: 

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

indkaldt i henhold til vedtægterne.  

 

2 Formandens beretning: 

Vi har haft 8 bestyrelsesmøder. 

Vi har som siden sidste generalforsamling afviklet 2 Holbæk Klassikere efter et 

lidt andet koncept end tidligere, bl.a. med start og mål foran klubhuset. Den 

sidste klassiker var en stor succes, så nu er et af bestyrelsens indsatsområder, 

at få flere ud og løbe. 

Vi har endnu engang arbejdet med at få indtægter ind til klubben, bl.a. ved at 

 hjælpe Holbæk Musikskole til Sankt Hans Aften.  

 arrangere og afvikle TV Øst løbet, hvilket var en stor opgave for nogle 

af klubbens medlemmer. Vi skal ligeledes være med til at arrangere 

det igen i år, og skal igen stille med ca. 60 personer fra Fremad 

Holbæk. 

 afholde veteranmesterskaberne - både øst og vest - hvilket vi afholdte 

på en gang. Vi har også igen i år lagt billet ind på at afholde begge 

mesterskaber.  

 arrangere DGI crossløb i Maglesø, hvilket vi har fået stor ros for ift. 

afvikling og setup. 

Bestyrelsens mål er endvidere at tjene nogle penge til klubben ved at sælge 

forplejninger til bl.a. mesterskaber og baneturneringer m.m. 

Vi har fået en italiensk venskabsklub fra Norditalien. De var på besøg hos os i 

august måned, hvor vi afviklede et baneløb og deltog sammen med gæsterne i 

Natløbet. Fra Italien kom de 9 unge mennesker i alderen 14 til 18 år og 

trænere, og de unge boede hos 5 danske familier.  
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Vi skal på genbesøg til sommer, og sender 16 aktive unge mennesker afsted i 

alderen 14 til 20 år samt en skare af trænere og familier. Derfor bliver 

Strönhult-turen skrinlagt i år, da det er oplagt at lave træningslejr i Italien. 

På det sportslige plan har vi en stor gruppe af unge mennesker, som det er 

gået rigtig godt for i 2015. Zlatko er en stor gevinst for den gruppe unge og 

træningerne giver gode resultater.  

Vi har ligeledes kunne tilbyde et nyt træningsinitiativ på motionist-niveau, 

nemlig start op-hold, som Nanna som et nyt tiltag har startet op. Det er et 

tilbud som både eksisterende og nye medlemmer deltager i. 

Klubben har pt. 128 medlemmer, og vi vil gerne have flere nye medlemmer. 

Vi har ligeledes fulgt planerne for etablering af Holbæk Sportsarena. Vi 

forsøger at være med til at præge så meget vi kan, og har været i dialog med 

kommunen. Råskitsen så meget lovende ud. Vi får dog ikke vores egne 

klubfaciliteter som vi har nu. 

På det sportslige plan vil bestyrelsen i år arbejde for: 

 at Holbæk Klassikeren i november skal have flere deltagere, så vi får et 

bedre overskud 

 at kunne stille med hold til holdturneringerne 

Formanden sluttede af med at takke alle medlemmer for den store indsats, der 

bliver gjort for klubben. Klubben har et meget højt aktivitetsniveau, trods det 

hele baseres på frivillig basis samt de mange frivillige timer der lægges i 

klubbens arrangementer. Stor tak til alle og ikke mindst til bestyrelsen.  

Jens Peter takkede ligeledes Rasmus for de 9 måneders formandskab med 

mange gode indsatser og tiltag, såsom klubfester m.m.  

Formandens beretning blev godkendt.  

3 Forelæggelse af regnskab og budget:  

Per gennemgik regnskabet. Fremad Holbæk er en velhavende klub med et 
stort forbrug.  
Vi har en stor udgiftspost ift. træner, hvilket vi har prioriteret at have, idet vi 
har ansat en professionel træner til vores unge mennesker. 
Vi har en relativ god indtægtsside, men også en del udgifter. Hvis ikke vi havde 
vores opsparing, havde vi en netto underskud på ca. 58000 kr. i år. Bestyrelsen 
må forholde sig til at få en bedre balance.  
Vi tjener flere penge på TV Øst løbet end på at sælge juleskrabskalender, og 
bestyrelsen tager gerne imod gode ideer til, hvordan vi kan tjene flere penge til 

 



 
 
 
 

Side 3 

atletikforeningen 

Fremad Holbæk 

Pkt Emne Aktion 

klubben. 

Jens Peter supplerede med at sige, at vi har vi en stor vækst i 
aktivitetsniveauerne nu, hvor en masse unge tager til stævner. Det er noget 
som klubben har eftersøgt, og med de gode resultater der kommer i hus, er 
det herligt. Samtidig er de unge meget hjælpsomme til også at komme og være 
hjælpere til vores stævner, og dermed er de med til at tjene pengene ind.  

Regnskabet blev godkendt.  

4 Der var ikke indkommet nogle forslag.   

5  Valg af formand: Rasmus Brandt Jensen blev valgt  

6 Valg af næstformand: Peter Helmer blev valgt  

7 Valg af ungdomsrepræsentant: Thomas Juhl blev valgt   

8 Valg af 2 suppleanter: Lisbeth Weise og Torben Rasmussen blev valgt  

9 Valg af 2 revisorer: Karina Helmer og Lisbeth Weise blev valgt 

Valg af 1 revisorsuppleant: Lars Brasen blev valgt 

 

10 Husk at reservere d. 1. maj  2016– fra tidlig morgen til ud på eftermiddagen til 

at hjælpe med TV Øst løbet. Vi skal bruge mange hjælpere, både medlemmer 

og andre familiemedlemmer. Der bliver snart skrevet ud til alle om dette. 

 

 Uddeling af Lillehammer-bowlen 2015: 

Årets modtager er Nanna Ferslev for en kæmpe indsats og det nye initiativ 

med start op holdet. 

Carl Martin takkede for god ro og orden. 

 

 


