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1. Valg af dirigent
Ole Colberg blev valgt.
23.08.2019 blev den ekstraordinære generalforsamling indkaldt.
60 deltagere inklusive bestyrelse
Stemmetællere: Mette A Thornbjerg og Søren G Sørensen
Hans Bruun begrundede sine forslag om behandling af ekstra punkter.
Jacob Petersen fremførte sin tale:
Det er nu tid til valg af ny formand…. Men inden valget skal træffes, bør alle tilstedeværende
overveje klubbens fremadrettede aktiviteter. Formanden og bestyrelsen er ikke klubben alene.
Det er alle os, som er medlemmer af Holbæk LMK, der er klubben.
Klubben tegnes af en bestyrelse og nogle udvalg, men det er medlemmerne der bestemmer hvad
skal foregå i klubben. Det er ikke formanden og bestyrelsen der skal bestemme hvad Holbæk LMK
skal.
Når formanden er valgt, kommer vi til vigtigste poster; valget af medlemmer til udvalgene.
Udvalgene er dem, som kommer med input/ideer/forslag til aktiviteter i klubben.
Under sidste generalforsamling, var det med nød og næppe at disse udvalg blev besat. Der var
igen en del gengangere i flere udvalg. Det er ikke hensigtsmæssigt…. og slet ikke, når et medlem
trækker sig, det giver store udfordringer. Så derfor appellerer jeg til, at i overvejer at tilmelde jer
til nogle af udvalgene. Hvis ikke udvalgene besættes med en god variation af medlemmer og
interesser, så bliver vi nødt til at nedlægge nogle aktiviteter. Vi kan hverken som bestyrelse eller
menigt medlem, forvente og forlange, at folk skal arbejde frivilligt i klubben, rigtigt mange timer
pr. uge, derfor skal der være mange i hvert udvalg, så det ikke altid er samme personer der skal
trække læsset. Det bliver måske også en anelse kedeligt i længden, hvis det kun er bestyrelsens
interesser der blive realiseret.
Der er fremsendt 2 punkter til debat, de er begge nævnt under punkt 7. Jeg mener begge punkter er vigtige
at få debatteret. Det er punkter der skal behandles i de udvalg, som nedsættes her til aften. Da løbeudvalget
nedlagde sig selv umiddelbart efter generalformsalingen i marts, så har der naturligvis ikke været nogen
aktivitet her, ud over at få gennemført nattens løb, som vi var forpligtiget til jf. vores aftaler med sponsorerne.
Træningsudvalget tager punkt nr. 2 til efterretning og vil debattere disse punkter på førstkommende møde.
Resultatet vil blive annonceret i et nyhedsbrev umiddelbart efter behandlingen.
- Og så er vi nået til aftenens punkter…
Retning for ny formand.
Rasmus Michelsen: Vi søger en formand som vil tage sig særlig af kommunikation og markedsføring af
HLMK.
Jesper Dissing: Vi skal både kunne favne bredt men også dyrke det specielle. Det specielle skulle også
kunne favnes af HLMK. Vil gerne hjælpe.
Mette A Thornbjerg: Har efterlyst en strategi for hvad HLMK vil fremadrettet. Ønsker samarbejde med
#HolRun og Fremad
Hans Bruun: Ærgerlig at Peter er fyret som intervaltræner. Hans har talt med Peter om at genindtræde som
løbetræner.
Jacob Petersen: Peter blev fravalgt pga at de dage Peter kunne træne, ikke passede HLMK
Marianne M Christensen: Godt det Rasmus laver. Ærgerligt at medlemmerne ikke benytter det.
Karen Munk: Er der nogen grund til at vi ikke er slået sammen med #HolRun? Rasmus svarer at det er
forsøgt med at etablere et samarbejde, men at #Holrun ikke ønskede.
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Søren G: Savner at der skal stå hvornår #HolRun løber
Rasmus Michelsen: Hvis Jesper Dissing vil indtræde i bestyrelsen så stiller han op.

2. Valg af formand
Rasmus Michelsen blev valgt
Lone Bolander rykker som suppleant ind i bestyrelsen.

3. Valg til Løbeudvalg (3 personer skal bruges)
Hans Bruun er ikke helt tilfreds med afvikling af Natløbet. Han vil gerne være med til arrangere Natløb og
andre løb.
Lone Bolander: Det er vigtigt at være positiv. Det er rigtig drænende når folk taler grimt om hinanden. Det
gælder for alt og alle i klubben. Vi skal tage os sammen og på den måde gøre det attraktivt og tillokkende at
hjælpe til ved løb.
Arrangeres der for mange løb? Vi skal passe på at lave for mange løb da det udløser et stort træk på løbere
(Mette A Thornbjerg).
Jesper Dissing synes at vi har den rigtige løbepakke (Natløb, Nytårsløb, Crossløb, Colorrun).
Maja Behrens synes at der er sat for lang tid af til opgaverne. Savner feedback fra arrangørerne efter de
enkelte løb.
Rasmus Michelsen foreslår at der frem for et udvalg til hvert løb etableres et stort udvalg med eksempelvis
10 personer som så på skift arrangerer de enkelte løb. Flere deltagere foreslog at det ikke kun skulle være
en hovedperson
Annemette Busk Fryd
Rasmus Michelsen
Hans Bruun Jensen
Erik Drachmann
Maja Behrens
Mikael Skouv
Marianne M Christensen
Jens Prier

4. Valg til Træningsudvalg (1 person skal bruges)
Hvad skal der til for at vi kommer flere til vores træninger ? I går var der 40 til onsdagstræning
Hvor skal træningsstedet være henne ?
Der ønskes struktureret træning.
Skal vi fremadrettet løbe tirsdag/torsdag/lørdag ?
Differentieret kontingent ved eksempelvis at træning med Peter Breiner, skal det kunne tilbydes under HLMK ?
Der er også løbere som bare ønsker at ”motionere”.
Selvstyrende grupper med fartholdere på skift kendes fra andre klubber.
Der skal være plads til alle både hurtige og langsomme.
Hvad med nybegyndere? Tiltag med at integrere evt. nybegyndere. Mentorordning for nybegyndere.
Løb skal være i både Øst- og Vest-byen ?
HLMK hører til i Sportsbyen om onsdagen uanset om der er 1200 m grussti. Fredag er løb i Østbyen. Hvad
med at løbe fra byen om søndagen ?
Giver det nye medlemmer at blive set når man løber ?
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Det er muligt at mødes til noget socialt efter løbene i Sportsbyen. Udnyt det, da det giver noget socialt liv i
klubben.
Fartholdere savnes stadig. Vi skal være bedre til at melde os som fartholdere. Der kan også laves
"Multigrupper".
Der skal være plads til gående.
De nuværende i udvalget:
Kent Iversen
Marianne M Christensen
Erik Drachmann
Lene Holmgaard
Rasmus Michelsen
Mette A Thornbjerg blev valgt.

5. Valg til Festudvalg (1 person skal bruges)
Følgende blev valgt:
Annemette Busk Fryd
Marianne M Christensen
Heidi Skouv
Marlene Jørgensen
Peter Sørensen
Lynda Ougen
Jens Prier

6. Evt.
Jacob Petersen blev takket for hans indsats.
Dirigenten samlede aftenens resultater op.
Der skal være en formand i hvert udvalg. Fastsættes ved næste bestyrelsesmøde.
Hans Bruun vil gerne tage initiativ i løbsudvalget.
Hans Bruun savner en tilbagemelding på de mails der bliver sendt.
Jesper Dissing skal være en del af bestyrelsen. Løbedage bør undersøges blandt medlemmerne.
Der skal være et kommissorium for de enkelte udvalg.
Man bør bruge afstemninger på eksempelvis facebook.
Bestyrelsen opfordres til at spørge medlemmerne om mange ting.
Reklame for power-walking ønskes fremadrettet.
Brug power-walk når man er skadet.
Jacob Petersen opfordrede til at man hver især tager teten og går forrest. Det gør ikke ondt. HLMK kan rigtig
meget.

