Generalforsamling 2020

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Valg af stemmetæller og dirigent
Dirigent: Ivan blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Stemmetællere: Mogens og Karsten
2. Formandens beretning v. Louise (se separat fil)
3. Udvalgsberetninger
a. Løbsudvalget v. Jens Otto
Mesterskabsløb under DAF: Kun Søren opstillede til mesterskab
Guld på 400m og Sølv på 800m i aldersklassen 80-84 år (er nu rykket op i 85-89 klassen)
Baneløb: Kørt i 26 år.
Distancerne er 400m – 3000m (måske også 5000m)
Med 56 starter i 2019 er det knap så mange, som vi tidligere har haft (har tidligere været omkring 80).
b. Statistikudvalget v. Jens Otto
De seneste år har statistikken ligget som papirudgave i klubben. Men med vores nye hjemmeside, er
den igen at finde på hjemmesiden.
Statistikken på hjemmesiden blev fremvist med forklaring om, hvordan de enkelte ”ranglister” skal læses
og forstås.
c. GetRunning v. Morten Ganderup
Lemvig Stafetten:
I 2019 var vi kun ca. 80 deltagere i stafetten, hvor vi tidligere har været oppe på 135-140! Dette giver
røde tal på bundlinien, da vi giver overskuddet til velgørende formål og garanterer mindst 5000kr.
Ca. 60% af deltagere er egne løbere.
Derfor bliver Stafetten fremover afviklet anderledes, og Morten efterlyste gode ideer til, hvordan det
fremover kan gøres, så det stadig er et fedt løb.
GetRunning/Holdtræning:
2019 var 11. sæson, og vi har haft 7-8 forskellige hold - stor TAK til tovholderne.
Vi kunne godt bruge et par tovholdere mere – især til 5km-vedligehold.
Alle tovholdere har mulighed for at komme på kursus.
I år er tidsplanen er rykket lidt frem med start d. 24/3, hvilket vil sige at annoncen skal i lokalavisen
allerede i uge 12, dvs. ugen inden. Vi har kun 1 annonce i år.
Tovholdermøde i næste uge (uge 10, nærmere besked følger).
Dejligt at se, at løbere træder til som tovholder, hvis ”den rigtige” tovholder er fraværende.
Kommer nye træningsprogrammer i løbet af marts – de nye træningsplaner vil ikke være årstalsspecifikke.
d. Byløbsudvalget v. Ole
Udvikling i deltagerantal: 2010-2015: Deltagerantal gik kun opad
2015-nu: Vigende deltagerantal
Vi ser samme tendens i vores naboklubber.

Vi er stadig meget stolte af deltagerantallet – Byløbet er stadig et stort løb.
Det er et godt løb, men mange mennesker på torvet og god stemning
Ud af 1716 deltagere i 2019 kom 1240 fra skoler (gym, folkeskoler, efterskoler), hvilket vil sige, at vi skal
nå de sidste små 500 ad anden vej. Denne anden vej kan være annoncer i avisen, klubbens
hjemmeside, facebook, direkte kontakt til virksomheder, mund-til-mund, …..
Annoncer i avisen er dyre, og hvor mange deltagere fanger de rent faktisk?
Efterskoler, folkeskoler og gymnasiet har vi alligevel fat i. Så vi overvejer at skære ned på annoncer.
Politihjemmeværnet: Vi er helt afhængige at, at de kommer.
Vi hørte i løbet af 2019, at vi klubberne selv skulle til at stå for denne opgave med trafikregulering. Men
som vi nu forstår det, vil der alligevel ikke være den store forskel på, hvordan det kommer til at fungere
fremover i forhold til tidligere. I løbet af foråret vil vi kontakt politihjemmeværnet for at lave aftale om
Byløbet 2020.
Der kom forslag om at kontakte firmaer direkte, så de kan deltage f.eks. som firmaarrangement. Dette er
en god ide. Pt har vi kun direkte fat i enkelte firmaer, som plejer at komme.
4. Uddeling af pokaler
Dette punkt udgår, da km-konkurrencen ikke har fungeret i 2019.
Er kørende igen i ny udgave, så kommer med igen næste år.
Opfordring til at indtaste sine løb ind i den nye km-konkurrence på hjemmesiden.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Ole
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Efterfølgende en god diskussion, hvor bl.a. disse emner blev vendt:
• Skal vi i forbindelse med Byløbet målrette (en del af) annonceringen mod turister i evt. turistavis?
Har frivillighedscenteret ordning mht tryksager og/eller annoncering?
• Opgradering af klublokalet inkl. omklædningsrum. Vil der ske noget i forbindelse med renovering
af Blok F? Ellers kan vi selv i samarbejde med cykelklubben og karateklubben overveje, hvad vi
ønsker.
• I forbindelse med opkrævning af kontingent, bruges penge på porto. Kan vi gøre noget andet for
at spare denne udgift?
6. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinierne for det kommende år samt drøftelse af budget v.Mona
Planlagte aktiviteter i 2020:
• Gratisløb: 3xVinterløb,
Kilen Rundt d. 19/5 – 5 og 10 km
Klosterhedeløbet i Fabjerg d. 1/6
Vestjysk Halvmarathon d. 7/11
• Temadag og efterfølgende medlemsfest d. 21/3
• GetRunning: Opstart tirsdag d. 24/3 med afslutning torsdag d. 11/6 (inden studenterfesterne)
• Torsdag d. 30/4: Kommer gut fra mizuno med sko, som vi kan prøve at løbe i.
Samme aften kommer Michael fra Sport24 med craft-klubtøj, som sælges med 25% rabat
• Baneløb i juni og august
• Baneløbs- og tovholderfrokost - dato senere
• Løb og grill – dato og sted senere
• Stafet rundt om søen som åbent klubarrangement - dato senere
• Byløb d. 26/8
• Juleløb d. 26/12
Budgettet for 2020 vil være sammenlignelig med budgettet for 2019 med følgende undtagelser:

•
•
•

Ingen udgifter til hjemmeside og programmering af km-konkurrence (dog måske mindre udgift til
support/vedligehold)
Ingen udgifter til gratis jakker
Udgift til medlemsfest

Derudover selvfølgelig variation i udgifter til medlemsaktiviteter.
Kommentarer og forslag:
• Stafet for livet:
- Stil Lemvig Løbeklub-hold.
- Kan klubben sponsorere teltplads?
- Og/eller deltagergebyr?
• Kan klubben sponsorere noget til 24-timersløbet.
• Pavilon/Partytelt med logo på.
7. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.
8. Valg
•

Bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
o
o
o

Ole - genvalgt
Mona - genvalgt
Louise -genvalgt

• 1 Suppleant: Krista Søgaard genvalgt
• 2 Revisorer: Jørn Sand og Mogens Kirk genvalgt
• 1 Revisorsuppleant: Lillian Munk genvalgt
9. Eventuelt
• Uddeling af kurv:
TAK til Erik og Lissi for deres engagement som tovholdere - også hele vejen igennem vinteren
med tirsdagstræning fra søen.
• Vores nye hjemmeside blev præsenteret og km-konkurrence demonstreret
• Medlemsfest: Festudvalg + tilmelding
• Temadag om skader: Tilmelding
• Medlemslisten på hjemmesiden: Husk at tjekke, om jeres kontaktdetaljer stadig er rigtige.
I forbindelse med vores aktiviteter hen over året, er der brug for hjælpere til en række forskellige
opgaver. Derfor kommer der en liste ud med kontingentopkrævning. Bestyrelsen vil gerne have
”database” over, hvad klubbens medlemmer gerne vil bidrage med.

