Referat af generalforsamling den 7. februar 2019 kl. 19:30
Klubbens formand, Egon Erlandsen, bød velkommen, og fortalte at vi er 71 betalende medlemmer
og at der i dag var 34 fremmødte. - Derefter overgik forsamlingen til den fremsendte dagsorden.

Punkt 1: Valg af dirigent
Egon foreslog Martin Willumsen, der omgående blev valgt med fuld applaus.
Martin konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og således var forsamlingen beslutningsdygtig.
Derefter gav Martin ordet tilbage til Egon.
Punkt 2: Formandens beretning
Egon takkede bestyrelsen og alle medlemmer for den store indsats, der er ydet i forbindelse med
klubbens arrangementer i det forløbne år.
Herefter forelagde Egon årets beretning.
Beretningen bliver lagt på foreningens hjemmeside sammen med dette referat.
Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål og blev herefter godkendt.

Punkt 3: Aktiviteter 2019
Bytur 7. maj til Reformationens København arrangeret af Peter Aarby
Skole OL i Fredensborg 1. maj.
Tour de Fredensborg i Kokkedal 11. maj
Royal Run 10. juni
”Bobler på toppen” 29. juni
Kokkedal Løb 11. august
Skolernes Efterårsløb 11. oktober
Familiefræs Fredtoften en søndag i november
Morgenmadsdage vil løbende blive meddelt.
Der udsendes invitation til alle ture på e-mail. – Vi håber på mange frivillige hjælpere til flere af
arrangementerne!

Punkt 4: Fremlæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2019
Klubbens kasserer, Mette Nielsen, fremlagde det reviderede regnskab og konstaterede, at resultatet
må betegnes som yderst tilfredsstillende.
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Året endte med et resultat på: 3.851 kr. og en egenkapital på: 23.980 kr.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen, efter afklaring af et enkelt spørgsmål.
Mette gennemgik budgetforslaget for 2019
Kontingentet for 2019 fastholdes til 250 kr. - Budgettet blev ligeledes vedtaget.

Punkt 5: Indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.

Punkt 6, 7, 8, 9, 11 og 12: Valg til bestyrelsen.
Efter valget til bestyrelsen består den af følgende:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Suppleanter

: Helle Armandi (nyvalgt for 1 år)
: Egon Erlandsen (nyvalgt for 1 år)
: Torsten Hoffmann-Petersen (ikke på valg)
: Mette Nielsen (genvalgt for 2 år)
: Bjarni Jensen (genvalgt for 1 år)
: Flemming Nilsson (genvalgt for 1 år)
: Karina Skydt (genvalgt for 1 år)
: Tina Rasmussen (genvalgt for 1 år)
: Lisette de Boer (genvalgt for 1 år)
: Bjarne Hjørlund (genvalgt for 1 år)

Punkt 12: Valg af revisorer og revisorsuppleant
Steen Fremming og Anita Nilsson (begge genvalgt for 1 år)
Lisbeth Knudsen valgt som revisorsuppleant for 1 år
.
Punkt 13: Eventuelt
Ingen punkter
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro og orden.

Kokkedal, den 7. februar 2019
Dirigent

Formand Kokkedal Løbeklub

Martin Willumsen

Helle Armandi / Egon Erlandsen

Herefter overgik generalforsamlingen til klubmøde stadig af meget seriøs karakter. Den utrættelige
bestyrelse havde igen i år arrangeret en vinsmagning og dertil en lille tapas menu.
Mødet sluttede i relativ god ro og orden kl. 22:30
Referent: Torsten Hoffmann-Petersen
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