
 

 

Referat af ordinær generalforsamling 25. marts 2019 i Herning Løbeklub 

 

 

32 medlemmer deltog i generalforsamlingen 

 

1. Valg af dirigent og referent  

Formand Claus Christensen bød velkommen og foreslog Gert Kristensen som dirigent og Frits Jensen 

som referent.  

 -  Begge blev valgt. 

 -  Gert Kristensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og var  

beslutningsdygtig.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Claus Christensen aflagde beretning. Beretningen beskæftigede sig primært med 3 områder: 

1 Hvad er der sket i 2018 

2 Sportslige præstationer i 2018 

3 Hvad skal der ske i 2019 

 Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside 

 www.herningløbeklub.dk.  

Beretningen blev godkendt uden afstemning 

  

3. Regnskab for 2018/19  

Kasserer Frits Jensen fremlagde regnskabet for 2018/19. Årets resultat blev et overskud på 8.976 kr. og 

klubbens egenkapital er pr. 31.1.2019 på 227.618 kr.  

 

Regnskabet for 2018/19 blev godkendt.  

 

Regnskaber forefindes i mappe hos Frits Jensen, samt på hjemmesiden hvis man logger sig på. 

 

4. Kontingent for 2019/20 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. årligt for almindeligt medlemskab og 500 kr. årligt 

for hustandsmedlemskab.  

Kontingentforslaget for 2019/20 blev vedtaget. 

 

5. Budget for 2019/20 

Kassereren fremlagde forslag til budget for 2019/20 sammen med gennemgang af regnskabet for 

2018/19.  

Der var et enkelt spørgsmål vedr. diverse/gaver, som nok er budgetteret lidt for lavt. Budget for 

2018/19 blev taget til efterretning.   

 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde et forslag om udnævnelse af 4 medlemmer til æresmedlemmer. 

Thomas Stubkjær, Gert Kristensen, Knud Aage Jensen og Jørgen Kristensen blev udnævnt til store 



klapsalver. Begrundelserne kan ses på klubbens hjemmeside.  

 

7. Valg til bestyrelsen  

Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer herunder kasserer. 

Frits Jensen blev genvalgt som kasserer 

Arne Ladefoged blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Benjamin Neuert blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Carsten Ottesen ønskede ikke genvalg og der blev ikke valgt en ny.  

Bestyrelsen består herefter af 6 personer 

   

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Jens Henrik Jensen blev valgt som suppleant 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Preben Meldgaard (revisor) blev genvalgt og Søren Holt blev valgt som suppleant. 

 

10. Eventuelt 

Der blev opfordret til, at man tilmelder sig som hjælper til Feminia Kvindeløbet mandag den 3. juni og 

Challange Tri lørdag den 8. juni. Endvidere blev reklameret for, at man tager et trafik official kursus, 

så man kan hjælpe med trafikafvikling ifb. med løbsarrangementer. Pt. har Claus Christensen, Bjarne 

Madsen og Jørgen Kristensen taget kurset. 

 

Der blev spurgt til, om der bliver lavet en ”sæsonstart” med en kortere rute. Det blev bekræftet. Der 

kommer en annonce i avisen og alle tilmeldte fra Herning egnen til Royal Run har fået en mail om, at 

de kan træne gratis med i HLK fra den 11. april. 

 

Birthes Legat blev indstiftet i 2006 og uddeles en gang årligt på generalforsamlingen. Legatet kan gives 

til en enkelt person, flere personer eller en aktivitet. Legatet gives for en stor præstation, en stor 

arbejdsindsats eller lignende. Med legatet følger en vandrepokal. Legatet, der er på 5.000 kr. kan ikke 

søges. Det er Gert, der udpeger legatmodtager(e). 

 

For 2018 blev legatet givet til Frits Jensen. Begrundelsen er:  

 

 
Referent: Frits Jensen 


