Lemvig Løbeklub: Generalforsamling 2021
Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00.
Velkommen v. Louise Odgaard Jakobsen
Dagsorden:
1. Valg af stemmetæller og dirigent
 Stemmetæller vælges på aftenen: Jesper og Kirsten
 Dirigent: Ivan Riis, som kunne starte med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt
indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning v. Louise
Se selvstændig beretning.
3. Udvalgsberetninger
a. Statistik v. Jesper
Se selvstændig præsentation
b. GetRunning v. Kim
GetRunning kom pga. coronanedlukning først i gang i maj, hvilket er 1-1½ måned senere end
normalt. Konsekvensen af den sene start var, at 12-ugers-forløbet kom til at løbe hen over
sommerferien. Startede med 3 deltagere, men sluttede af med 5. Test-løb d. 25. august, hvilket
blev festligholdt.
c. Byløbs v. Ole
Ikke noget løb i 2020!
Iflg kontrakt med tidtagerfirmaet Sportsmining skulle løbet afmeldes mindst 2 mrd. før for at
undgå betaling. Inden aflysning havde vi haft kontakt med gymnasiet og efterskoler, som ikke
havde lyst til at deltage pga. smitterisiko og deraf følgende nedlukning. Så derfor var
beslutningen ikke så svær at tage.
I år står vi igen i en usikker situation, da det på nuværende tidspunkt er svært at spå om,
hvordan corona-situationen og -restriktioner ser ud i slutningen af august. Dog har vi fra
Sportstiming fået beskeden, at vi kan vente helt indtil senest 1 uge inden løbet med at beslutte,
om vi må aflyse eller ej.
Der har været kontakt til et par efterskoler for at lodde stemningen, men de kan endnu ikke
sige, om de har lyst til at deltage.
Vi er gået i gang med planlægningen, som om løbet kan afholdes - velvidende, at vi måske
kommer til at aflyse.
4. Uddeling af pokaler v. Mona
Da der stort set ikke blev afholdt motionsløb i 2020, aflyses uddelingen af pokaler.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Ole
Regnskab blev godkendt.

6. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinier for det kommende år samt drøftelse af budget v.
Louise
Forslag til aktiviteter i 2021, hvor meget stadig er usikkert:
Gratisløb:
- Inden før sommerferien.
- Vestjysk Halvmarathon i Mejdal d. 6/11
- Derudover evt. 1 mere efter sommerferien - vi holder øje med, hvad der
annonceres.
Sociale arrangementer:
- Klubaftener
- Sommerafslutning med testløb d. 1/7
- Baneløbs- og tovholder frokost
Derudover: - Baneløb, mandage i juni og august
- Byløb d. 25/8 - hvis vi må…
- Juleløb 2. juledag
7. Indkomne forslag:
Forslag: Ved begravelser giver klubben ikke blomster/krans, og det bør laves om.
Bestyrelsens begrundelse for denne beslutning: Vi skal give til alle eller ingen, og beslutningen om
ikke at give blomster/kran ”som klub” er taget, da vi frygter at overse nogen.
Under efterfølgende diskussion blev det foreslået, at hvis forslaget vedtages, skal der udpeges en
tovholder.
Vedslaget sendes til afstemning: Forslaget blev nedstemt.
8. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer
- på valg er:
o Kim (modtager genvalg)
o John (modtager ikke genvalg)
Nye bestyrelsesmedlemmer blev Kim og Ulla
b. 1 Suppleant: Krista Søgaard blev genvalgt
c. 2 Revisorer: Jørn Sand og Mogens Kirk blev genvalgt
d. 1 Revisorsuppleant: Lillian Munk blev genvalgt
9. Eventuelt
 Kurv til Lars Larsen: Lars er en utrolig trofast tovholder, som er fleksibel og gerne afløser på
forskellige hold. Lars fastholder også tirsdagstræningen hen over vinteren. Derudover har Lars
kørt Danmark tyndt for at deltage i trænerkurser og er dermed én af vores bedst uddannede
løbetrænere.


I anledning af sin fødselsdag, giver Ove kage til Vestjysk Halvmarathon - endnu en god grund til
at deltage (der er 3 distancer: 5,5km 11km og halvmarathon).

