
             

    

                                                                                                          4. februar 2015 
        Generalforsamling i Viborg Atletik og Motion 

 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 
Klubhuset, Atletikstadion, Vinkelvej 32, 8800 Viborg 

 
Der er opstillet følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 
2. Formandens beretning. 
3. Eventuelle udvalgsberetninger. 
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
          Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 
  Bjarne S Rasmussen 
  Nikolaj Jørgensen 
  Sonja Stigsen 
     

Valg af suppleanter: På valg er: 
  Michael Elkjær   

7.   Valg af revisor og suppleant.  
Valg af revisor: På valg er: 

 Johnny Thomsen 

Valg af suppleant: På valg er: 
 Henning Sørensen 

8.  Eventuelt 

 

Ad pkt. 5: 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller kassereren i 
hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. 

 
Referat: 

Forud for generalforsamlingen blev ungdomsafdelingens vandrepokaler uddelt. 

Ad 1: 

Formand Erland Erlandsen bød  velkommen til generalforsamling. 

Som dirigent blev Søren Rasmussen foreslået og valg. 

Søren Rasmussen takkede  for valget, og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. 

Som protokolfører blev Sonja Stigsen foreslået og valgt. 



             

    

Ad 2: 

Formandens beretning.  

Erland Erlandsen aflagde en grundig rapport over årets gang i klubben, og kom blandt andet 
ind på: 

Det var andet år i klubhuset, som bliver flittigt brugt af medlemmerne. Klubben holder et lavt  
kontingent. Bestyrelsen har haft et travlt år med et møde pr. måned og to længere  
strategimøder. Der er mange udvalg og omkring 700 medlemmer. Arbejdet med elitepolitik, 
atletikstadion og klubhus har fyldt meget. Vi har fået indendørs atletikhal igen i klubben, 
løsningen bliver forhåbentlig mere permanent. Der har været udfordringer med klubtøjet, 
hjemmesiden er opdateret og vi er kommet på Facebook.  
Mange arrangementer: Serieløb, Søndersøløb, Viborg Halvmaraton på en ny rute, 24 timers 
løb, Viborg stafetten, Søndersø Duathlon og Nytårsløb. Der har været børnestævner og 
klubmesterskaber på atletikstadion. Desuden en flot årsfest, arrangeret af marathongruppen. 

Viborg kommune er udnævnt til eliteidrætskommune. Viborg AM er gået ind i elitearbejdet 
og er satsningsklub og har fået Wildcard til at deltage på højere plan. Vi har tre elever i 
kommunens eliteklasser. Der arbejdes på at færdiggøre atletikstadion med elektronisk 
tidtagningsudstyr og stangspringsanlæg.  

Medlemmerne sørger godt for rengøringen i klubhuset, takket være Winnie Hedegaard. Stor 
ros til medlemmerne.  

Vi har fået orienteringslys på stadion,så vi kan finde ud, når stadionlyset slukkes. Ny P-plads 
ved atletikstadion er anlagt. 

Klubdragt – dette emne har givet mange udfordringer gennem årene. Vi har ønsket og fået 
ensartet klubtøj i alle størrelser med leveringsgaranti fremover. Fusion er kommet ind over, da 
Ronhills organisation i Danmark viste sig at være ustabil.  

Hjemmeside og Facebook kører med et godt flow, flere afdelinger har også deres egne 
lukkede grupper på Facebook..  

Atletik og løb: 

Atletikkens ungdomsafdelingen kører godt med engagerede trænere og atleter, der klarer sig 
godt til stævnerne. 

Avismaratonkonceptet har pæn tilslutning til træningerne. Der bliver fælles gratis bustur til 
marathon i Odense. Der bliver gratis deltagelse i Viborg Halvmaraton for medlemmer. 

Maratongruppen kører med stor opbakning til træning og arrangementer. 

Triatlon og duatlon har fremgang i medlemstal, og der er styr på svømmetræningen. Der er 
cykeltræning en  gang om ugen, mens løbetræning foregår ved de etablerede træninger i 
klubben.  

Vi  har 75 års jubilæum den 12. juli 2015  – jubilæet fejres den 5. august med forskellige 
tiltag på atletikstadion. 

Formanden  takkede alle, der har lavet gode præstationer 2014. Tak til bestyrelsen for godt 
samarbejde, tak til alle de frivillige træner og alle de frivillige hjælpere til vore store løb. Også 



             

    

tak til vore samarbejdspartnere: Andre atletiklubber, idrætshøjskolen, Viborg Idrætsråd, 
kommunen og vore  sponsorer: Sct. Jørgen/Nykredit, der støtter vores elitearbejde. Desuden 
tak til pressen, mest Viborg Stifts Folkeblad.. 

Formandens beretning godtaget af forsamlingen uden yderlige spørgsmål.. 

 

Ad 3: 

Elitekoordinator Kirstine Bach Storgaard berettede om eliteafdelingen: 

2014 var et begivenhedsrigt år. Vi er indsatsklub under Viborg Elite og Team Danmark. Vi 
laver en 4 års plan for eliteudvikling. Der går tre i eliteklasse: Carl Christian, Sofie og 
Camilla. Skolen skal passes, men der bliver taget hensyn til træningen og elevens personlige 
udvikling. De er særligt udvalgte unge mennesker, der vil deres sport. Der er fokus på kost og 
mental træning. De unge får meget ud af at være sammen med ligesindede. 

2014 var et fantastisk år for hele vejen rundt. Der er 15 indstillet sportsmesterarrangement hos 
kommunen. Man får et godt indtryk af aktiviteterne på klubbens hjemmeside. Stor ros og 
anerkendelse til eliten. Specielt Kim Andersen gratuleredes med sine flotte resultater på de 
langedistancer.  
Thijs Nijhuis og Nanna Bagger startede sidste år som spydspidser i elitearbejdet. Nanna 
Bagger er dog stoppet efter en lang skadespause. Thijs Nijhuis er stadig med og yder en stor 
indsats som frontfigur. Der er øget fokus på elitearbejde, det begrænses af få ressourcer, - der 
er kun 24 timer i døgnet. Udfordringer er til for at løses, men der er håb om fortsat udvikling 
af eliten i klubben. Tak  til trænere og udøvere, der repræsenter klubben på bedste vis både på 
og uden for banen. Beretning godkend af forsamlingen. 

Ad 4: 

Kasseren Nikolaj Jørgensen fremlagde klubbens økonomi: 

Sidste år havde vi et underskud  på 800.000 pga. klubhusbyggeriet. I år er der et overskud på 
8000, men der mangler indtægterne fra bl.a. 24-timersløbet. Udgifter og indtægter er næsten 
konstante år efter år, kontingentindtægterne er dog faldende og sponsorindtægter stigende. 

Regnskabet er ikke revideret, der mangler underskrift fra revisorerne. Der indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling, når formalia er i orden. Nikolaj forklarede hvordan 
situationen er opstået. 

Henrik Bache: Hvorfor ligger regnskabet hos Idrætsrådet?  

Erland Erlandsen: Det er lettere, men vi ønsker fremover en ny, mere elektronisk tilgang og 
vil trække regnskabet hjem igen. 

Lisbeth Kjeldsteen: Koster det noget at have idrætsrådet til at sidde med regnskabet? 

Nikolaj Jørgensen: Der er årligt 600-1000 bilag, det koster 43.000 inklusiv udsendelse af 
girokort til kontingent. 

Kirstine Bach Storgaard: Idrætsrådet assisterer også omkring medlemsregistering. Det er et 
spørgsmål om prioritering i valg af brug af ressourcer. 

Dirigenten: Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling om senest 4 uger. 



             

    

Ad 5: Ingen. 

Ad 6: 

Bestyrelsesvalg: Bjarne Slot Rasmussen blev genvalgt, Morten Skov Hansen og Brian 
Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsessuppleant: Michael Elkjær blev genvalgt 

Ad 7:  

Revisor: Johnny Thomsen blev genvalgt. 

Revisorsuppleant: Henning Sørensen blev genvalgt. 

Ad 8:  

Formanden begrundede hvorfor Thijs Nijhuis skal have Holstebropokalen, han var dog 
fraværende og vil få pokalen overakt på et senere tidspunkt.. 

Winnie Hedegaard: Hvordan kan vi ensarte vores navn ved tilmeldinger? 

Ole Trier Nørskov: Hvad vil bestyrelsen anbefale? 

Kirstine Bach Storgaard: Dansk atletikforbund kræver navnet Viborg Atletik og Motion. 

Winni Hedegaard: Kan vi så ikke gøre det alle? 

Erland Erlandsen: Søren Rasmussen løber trail og er på det danske landshold – vi forsøger at 
lave en trailafdeling, indbydelse til en række arrangementer og træninger vil komme på 
hjemmesiden. 

Lisbeth Kjeldsteen: Ungdomsklubrekorderne er registreret og offentliggjort på hjemmesiden. 
Hvis man har en rekord, kan man kontakte hende, se adressen på hjemmesiden. 

Lars Vels: Rengøring af klubhus, kan ungdomsafdelingen fritages? 

Winni Hedegaard: Det er alles klubhus, så alle burde bidrage. 

Dirigenten: Dialogen er hørt, det er bestyrelsens afgørelse. 

Dirigenten: Tak for de mange bidrag og tak for god ro og orden. 

Erland Erlandsen takkede Søren Rasmussen for en godt ledet generalforsamling, lykønskede 
de tre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Bjarne Slot Rasmussen, Morten Skov Hansen og Brian 
Andersen med valget og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Sonja Stigsen og 
Nikolaj Jørgensen for deres store indsats i klubben. 

Herefter overgik forsamlingen fortæring af smørebrød under hyggeligt samvær. 

Viborg, den 23. februar 2015 

 

__________________________        _________________________ 
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