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Jeg er rigtig glad for i dag at byde velkommen til generalforsamling i Kokkedal Løbeklub.
Jeg er glad for, at så mange er mødt op her i dag. Vi er faktisk en af de få idrætsklubber, der har
så stort fremmøde ved generalforsamlingen. Tak, fordi I er kommet.
Også en stor tak til jer alle, fordi I møder flittigt op til cykelture, gåture og løbeture, men også til de
øvrige ting, som vi foretager os i regi af klubben.
Vi har igen i 2019 haft et år, hvor der er sket en hel del. Vi, som klub har både afholdt
arrangementer, men vores medlemmer har også deltaget eller hjulpet til i mange andre
arrangementer.
Hvis I har lyst til at følge med i, hvad der sker i årets løb, er facebooksiden, Kokkedal Løbeklub, en
god og informativ kilde. Der bliver lagt en del billeder ud, når nogle af os har været på tur. Der er
mange billeder fra bl.a. løbeture, morgenmad og bobler på toppen. Vi vil stadig rigtig gerne have
mange flere billeder, og specielt vil vi gerne have flere billeder fra gåholdet og cykelholdet.
Vi var pr. 1. januar 73 medlemmer; 44 tilmeldt gåholdet og 27 på løbeholdet. Cykelholdet er
registreret både som dem, der går og dem, der løber. Vi er blevet to medlemmer flere end i 2018.
I forbindelse med vores medlemslister og oplysninger om medlemmer, overholder vi selvfølgelig
alle regler om privatlivspolitikken, GDPR. Der står mere på vores hjemmeside om dette.
Bestyrelsen har afholdt seks bestyrelsesmøder, og her har vi arbejdet med driften af klubben og
forskellige arrangementer.
Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til bestyrelsen for det store arbejde I gør i forbindelse med vores
klub. Med jeres opbakning er det ingen sag at være formand.
Økonomi vender vi tilbage senere på dagsordenen. Jeg vil blot her nævne, at vi i bestyrelsen har
været enige om, at vi som forening, ikke skal have et stort pengebeløb stående på vores konto. Vi
godkendte derfor sidste år et budget, hvor vi havde underskud, idet vi valgte at bruge penge på
vores medlemmer. Vi har i årets løb ydet tilskud til vores løbefest, afholdt
morgenmadsarrangementer og ”Bobler på toppen”. Vi gav et tilskud til dem, der deltog i Royal
Run, og der er givet et tilskud til indkøb af løbetøj. Herudover havde vi i 2019 seks medlemmer,
der havde rund fødselsdag og som i den anledning fik en hilsen fra klubben. Vi er stolte over, at vi
kan give så meget tilbage til klubbens medlemmer.
Løbetøj har vi fået nyt af i år. Vi fik løbe-T-shirts, jakker og refleksvest, og der var mulighed for at
få specielle t-shirts til dem, der går. Vi har stadig en del T-shirts, som kan købes.
Tour de Fredensborg afholdt vi i Kokkedal den 11. maj. Der var ca. 180 deltagere fordelt på 2
ruter. Der var stor ros til vores ruter og løbet i det hele taget. Succesen håber vi på, at kunne
gentage i år den 16. maj. At vores løb bliver en succes, skyldes bl.a. at vi har jer som medlemmer,
og at rigtig mange af jer stiller op og hjælper, når vi har brug for det.
Mange af os har også været med ved de øvrige løb i Tour de Fredensborg, både i Nivå,
Humlebæk og Fredensborg. Her bemærkes det af andre deltagere og af arrangørerne, at vi
kommer og er med til at støtte op om løbene. Vores flotte røde jakker er meget synlige, specielt
når vi står flere sammen.
Kokkedalløbet afholdt vi i 2019 den 11. august med 151 deltagere, her af havde 75 tilmeldt sig på
forhånd, og lige så mange mødte op og tilmeldte sig på dagen. Dette var det højeste antal
deltagere i mange år. Igen et vellykket løb hvor rigtigt mange af jer, vores medlemmer, hjalp til.
Andre steder, hvor klubbens medlemmer har ydet en stor indsats, er ved Skole OL,
Kokkedalskolens efterårsløb og Familiefræs på Fredtoften og desuden Kokkedal Byfest. Uden den

hjælp, der er ydet fra mange af vores medlemmer, var der flere af arrangementerne, som ikke
kunne have været gennemført. Der bliver lagt mærke til at Kokkedal Løbeklub støtter op og
hjælper til.
Arrangementer for klubbens medlemmer. Vi afholdt løbefest med 35 deltager i 2019 og i år var
der 40 deltager. Vi har holdt morgenmad fire gange og ”bobler på toppen” i juni. Jeg synes altid, at
det er rigtigt hyggeligt med disse fælles arrangementer, for der mødes vi alle, uanset om vi går,
cykler eller løber, og det er rigtigt dejligt, at der altid er stor opbakning.
Løbetræning er jo det oprindelig fra klubbens start, og her mødes vi stadig 3 gange om ugen.
Mange møder trofast op, og som oftest er vi 3 forskellige grupper der løber i forskelligt tempo og
forskellig længde.
I år forsøgte vi at lave fortræning til Royal Run. I et forløb over 20 gange, tilbød vi træning til dem,
som gerne ville gøre sig klar til Royal Run. Desværre var der kun 4 nye, der mødte op, og
desværre har vi ikke fået nogen af dem som medlemmer. Der var dog en stor flok af vore egne
medlemmer, som deltog i Royal Run i København den 10. juni.
Vi har besluttet, at klubben igen i år giver et tilskud til dem, som gennemfører Royal Run. Dette
skal I nok får flere detaljer om på mail.
Ud over Royal Run har vores medlemmer deltaget i en del andre løb, både Den grønne
halvmaraton, Eremitageløbet, Berlin Marathon, Samsø løb, Skovmarathon mm. Dejligt at se, at
mange løbere er aktive, ikke bare i vores klub, men også ved de mange andre løb.
Gå-holdet går trofast hver tirsdag formiddag, og ofte er der op mod 30 deltagere, som traver vores
stier og veje i området tynde. Lørdag formiddag er der også en mindre gruppe, som får gået en
god tur.
Igen i 2019 havde gåholdet en vellykket tur til København med godt 30 deltagere. Peter Aarby
fortalte om forskellige bygninger i det Københavnske.
Tak Anita, fordi du holder styr på gåholdet om tirsdagen og Peter om lørdagen.
Cykelholdet kører i sommerperioden om torsdagen og nogle enkelte kører også om søndagen. En
lille trofast flok møder op, men der er helt sikkert plads til flere.
Henning, du skal også have en tak for, at du tager ansvar for cykelholdet. Som jeg har forstået det,
er der et par andre, som tager over, når Henning ikke kan - Tak for det.
.
Årets Fritidsleder blev i november udpeget. Prisen som årets fritidsleder i Fredensborg kommune
blev tildelt Egon Erlandsen, klubbens næstformand. Vi er meget stolte over, at det var vores Egon,
der fik denne pris. Tillykke med det.
Prisen blevet givet til Egon for at være aktiv leder (tidligere formand) i Kokkedal Løbeklub og for
særligt arbejde med Tour de Fredensborg.
Endelig vil jeg nævne, at vi i bestyrelsen altid gerne vil have henvendelser fra jer med gode ideer
eller andet, som kan være godt at få talt om.
Jeg vil gerne slutte med at opfordre jer alle til at holde jer opdaterede og orienterede om, hvad der
sker i regi af Kokkedal Løbeklub.
Vi har en hjemmeside, hvor der står generelle informationer om klubben. På Facebook er der
opslag om vores forskellige arrangementer, så følg med her.
Jeg glæder mig til et nyt år sammen med jer og med de mange aktiviteter, hvor vi kan mødes, men
hvor vi også igen i år har brug for jeres opbakning.
Helle Armandi, formand for Kokkedal Løbeklub

