Årsberetning for Kokkedal løbeklub 2021.
Generalforsamling mandag den 28. februar 2022 i KIK ind
Endnu et år er gået, og endnu et år gået, hvor Corona har haft stor indflydelse på, hvad vi har kunne
foretage os i klubben, og alligevel ikke. Idet vi er en klub, hvor alle vores ugentlige aktiviteter foregår
udendørs, har vi næsten uhindret kunne gennemføre vores almindelige aktiviteter, blot med restriktioner
på, hvor mange vi måtte løbe og gå sammen pga. forsamlingsloftet. Dog måtte vi desværre aflyse vores
årlige løbefest, og nogle af vores planlagte morgenmadssamlinger. Men vi har heldigvis nået flere samlinger
i årets løb.
I maj arrangerede vi Tour de Fredensborg. På trods af diverse regler, der stadig var gældende på
daværende tidspunkt, lykkedes det at få gennemført løbet med knap 130 deltagere. Vi fik meget ros fra
deltagerne, og denne ros skal deles med jer, da I var mange, der hjalp til med gennemførslen.
I juni kunne vi samles en rigtig stor flok til bobler på toppen, endnu en gang et vellykket arrangement.
Og i august kunne vi igen gennemføre Kokkedalløbet, dog kun med ca. 70 deltagere. Efter løbet fik vi
afholdt årets generalforsamling, hvor vi sluttede med en frokost. Tak til alle der mødte op, og gav en hånd
med for at løbet og generalforsamlingen kunne gennemføres.
I 2021 er det igen blevet til deltagelse i forskellige løb. I årets Royal Run var der flere fra klubben, der
deltog, og til dette løb gav klubben et tilskud til dem.
Antallet af medlemmer i klubben i starten af året, var næsten det samme som i slutningen af året. Vi var
ved årsskiftet 21/22 71 medlemmer. Desværre mistede vi to medlemmer, som ikke er her mere: Torben
Niclasen og Flemming Høeg Nilsson. Og her for ganske nyligt Torsten. De varmeste tanker går til deres
hustruer, familier og nære.
Bestyrelsen har afholdt 4 møder i årets løb. Her er diverse arrangementer og aktiviteter blevet planlagt.
Tak til alle jer, der har gjort et godt arbejde i bestyrelsen.
Økonomien vender vi tilbage til som et særskilt punkt. Jeg vil blot nævne, at vi i forbindelse med
Kokkedalløbet søgte Nordeafonden om et tilskud, og fik 5000 kr. af dem. Vi fik desuden sponsoreret løbe Tshirts til alle deltagere i løbet. Nordeafonden forsøger med deres støtte, at få flere til at være fysisk aktive,
og at få foreninger til at tage nye initiativer. Vi havde i forbindelse med Kokkedalløbet for første gang et
tilbud om, at der både var mulighed for at gå og løbe ruten.
Gåholdet har igen været aktive med ture tirsdag og lørdage. Om tirsdagen er der altid en rigtig god flok,
lørdag lidt færre. I foråret skiftede gåholdet ”anfører” idet Anita Jensen overlod førepinden til Peter
Aarbye.
Mange tak Anita for din store indsats, som blev markeret på gåholdet, og tak Peter fordi du var villig til at
overtage rollen.
Cykelholdet har cyklet hele året, i vinterperioden torsdag formiddag og i sommerperioden torsdag tidlig
aften. Tak til Henning som stadig er anfører og til Erik som har assisteret Henning.

Løberne mødes troligt 3 gange om ugen. Der aftales hver gang, hvor langt og hvor hurtigt der skal løbes, og
alt afhængigt af ønsker, behov og antal deltagere den pågældende dag, løbes der i flere grupper.
Jeg vil gerne slutte beretningen som jeg har gjort før, med en opfordring til alle, om at tale med
bestyrelsen, hvis I har nogen gode idéer eller ønsker. Samtidig vil jeg opfordre til at følge med på Facebooksiden, både den officielle for klubben, men også vores lukkede side, hvor I alle er velkomne til at skrive og
til at lægge billeder op.
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