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Holbæk Løbe- og Motionsklub 
 
Referat generalforsamling 26.08.2020 
 
Sted: Foreningshuset 
 
Antal deltagere: 38 (inklusive bestyrelse) 
 
 
Generalforsamlings dagsorden.  
 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Kenn Thomsen  
 
 
2. Formandens beretning  
 
Det har været et år som har været noget anderledes end tidligere år, både grundet at der har 
været skift af formand og derved som et led i fornyelsen af klubben har ændret på dage og 
træningssteder i løbet af det seneste år, for at tilpasse os bedst muligt den løbe filosofi som der er 
her i 2020. 
Så de sidste ændringer har ikke været der i nu, hvad træningen angår, for at vi finder den rette 
form for klubben.  
Det har været et år som på træningsdelen har været anderledes, grundet at denne epidemi Covid-
19 og lukkede hele samfundet ned og alle løb blev rykket og senere aflyst, og dermed røg også 
noget af motivationen for at træne op til et specifikt løb på samme niveau.  
 
 
Beretning godkendt. 
 
 
3. Udvalgenes beretning  
 
Løbsudvalg 
 
På grund af Corona har der ikke været den store aktivitet. Nattens Løb 2019 blev fornuftigt 
gennemført på trods af mange problemstillinger. Nytårsløb 2019 blev velgennemført.  
Spørgsmål til Bestyrelsen: Skal vi støtte os selv i 2020 også set i lyset af Corona ? 
Bestyrelsen har valgt at få lavet en klub T-shirt med alle sponsorer på. Der kan komme navn på T-
shirten. T-shirten skal være af god kvalitet således at man gerne vil løbe med den. 
 
Træningsudvalg 
 
Hen over sommeren har der været udbudt trail-løb ligesom der har været forskellige andre tilbud. 
Vintergymnastik starter i uge 43 i Bjergmarkshallen og opfylder således alle corona-regler. 
Søndags-træning rykkes til kl 10 fra 06.09.2020. Sommer 2021 vil søndagstræningen 
sandsynligvis blive rykket til kl 9 pga varmen. 
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Fest/arrangementsudvalget 
 
Også corona-ramt.  
Klubfest i marts blev aflyst pga corona. Der blev arrangeret julefrokost med 5 deltagere på Soho. 
Stjerneløb 20.09.2020 aflyst. 
Stafet og grill d blev aflyst. 
Klubfest rykkes til 23.10.2020 på Rotationen. 
 
 
4. Behandling af evt. indkommende forslag. Vedtægtsændring af §8, 11 og 13  
 
Enstemmigt vedtaget 
 
 
5. Forelæggelse af regnskab fra det forløbne år til godkendelse.  
 
Nedgang i kontingent skyldes et faldende medlemstal. 
 
Tilskud fra Hk kommune fravælges pga ingen aktiviteter til unge under 25 år. 
 
 
6. Budget for det kommende år.  
 
Vedtaget enstemmigt. 
 
Flot at der er sponsorindtægter for 100.000 kr. 
 
 
7. Valg af Formand – Rasmus N Michelsen genopstiller  
 
Valgt 
 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlem 1 – Jesper Dissing stiller op  
 
Valgt 
 
 
9. Valg af bestyrelsesmedlem 2 – Claus T Degn genopstiller.  
 
Valgt 
 
 
10. Valg af bestyrelsesmedlem 3 – Lone Bolander stiller op  
 
Valgt 
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11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – Annemette Busk Fryd stiller op  
 
Valgt 
 
Kent Iversen vælges 
 
 
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorer suppleant. Kent og Lars stiller op  
 
Søren G Sørensen valgt som revisorsuppleant. 
 
 
13. Valg af udvalg,  
 
Løbeudvalget: Rasmus N Michelsen, Maja Baehrens 
 
Træningsudvalget: Rasmus N Michelsen, Jesper Dissing, Lone Bolander, Lene Holmgaard 
 
Arrangement/spiseudvalg. Lynda Ougen, Ella Jørgensen, Marianne Meedom, Annemette Busk 
Fryd, Claus T Degn 
 
 
14. Eventuelt.  
 
Der skal tages billeder af dem der er valgt til udvalg og bestyrelse. 
 
Input mm fra temadagen i januar er ikke glemt. Arbejdet med det starter snart op. 
 
Plogging-løb 20.09.2020 mangler 4 hjælpere. 
 
Hjælpere til aftensalg 04.09.2020. 
 
Husk at melde sig som fartholder. 
 
Begyndertræning kan kun afholdes, hvis der er nogle der melder sig til det. Træningsudvalget ser 
på det hen over vinteren. 
 
Hvorfor er træning flyttet væk fra onsdag ? Ved at ændre det til tirsdag/torsdag så får man en 
ekstra træningsdag som kan udnyttes til eksempelvis intervaltræning. 
 
Frafaldet til træning kan måske skyldes andre træningsdage og andre træningssteder. 
 
I forbindelse med spørgsmål til medlemmerne så overvejes det om der skal spørges om 
medlemmernes træningsønsker. 


