
             

    

                                                                                                          13. februar 2016 

       Referat: Generalforsamling i Viborg Atletik og Motion 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 i 

klubhuset på 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 Kirstine Storgaard og Erland Erlandsen  

Valg af suppleanter. På valg er: René Thomassen  

  

7. Valg af revisor og suppleant:  

Valg af revisor. På valg er: Jan Stigaard 

             Valg af suppleant. På valg er: Henning Sørensen 

8. Eventuelt 

Ad pkt 5. Bestyrelsen foreslår ændring af § 11, der omhandler antal medlemmer af 

bestyrelsen. 

Nuværende formulering af § 11: 

”Bestyrelsen der består af 5 medlemmer + 2 suppleanter. På lige årstal vælges 2 

medlemmer, på ulige år vælges 3 medlemmer. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen, 

dog således at kun én er på valg ved den årlige generalforsamling. Umiddelbart efter 

generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.” 

Ny formulering af § 11:  

”Bestyrelsen der består af 7 medlemmer + 2 suppleanter. På lige årstal vælges 3 

medlemmer, på ulige år vælges 4 medlemmer. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen, 

dog således at kun én er på valg ved den årlige generalforsamling. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær.” 

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer, stemmer for forslaget. 

Det bemærkes, at valg til bestyrelsen vil ske efter den nye § 11, såfremt denne vedtages. 

Dette vil i givet fald betyde, at der skal ske valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Ad pkt. 5: 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller kassereren i 

hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. 

Erland Erlandsen 

Formand  



             

    

Referat: 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 

a. Dirigent: Foreslået og valgt blev Søren Rasmussen 

b. Protokolfører: Foreslået og valgt blev Kirstine B. Storgaard 

c. Stemmetællere: Foreslået og valgt blev Lars Vels og Hanne Gladney 

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Dagsorden godkendt i overensstemmelse med vedtægterne. 

2. Formandens beretning. 

a. Bestyrelsen 

b. 75 års jubilæums 12. juli blev markeret ved åbent hus i august måned. 

c. Gennemgang af kontingenter 

d. Livlig mødeaktivitet 

e. Ca. 700 medlemmer 

f. Aktiviteter: 

i. Atletik: Godt engagement, opadgående succeskurve,   

ii. Løb: Aktiv ungdomsafdeling, været med til at gøre løb til alle-

mandsport i Viborg 

iii. Triathlon: Aktiv afdeling  

iv. Duathlon 

v. Trail: Ny afdeling, som er kommet godt fra start 

vi. Motionssvømning om onsdagen i vinterhalvåret 

vii. Arrangementer: Serieløb, årsfester for de enkelte afdelinger 7 Serieløb

  (serieløb nr. 150 i marts 2015) 

viii. 10 km testløb        

ix. Søndersøløbet, skolestafetten   

x. Viborg Halvmaraton, 10 og 5 km, Børn  

xi. 24 timersløb  

xii. Viborg Stafetten 

xiii. Nytårsløb  

xiv. 2 nålestævne (atletikstævne)   

xv. Klubmesterskab   



             

    

xvi. Socialt samvær 

g. Brug af Vestas Hallen til indendørs atletik i vinterhalvåret 

h. God brug af klubhuset og stadion 

i. Hjemmesiden: Genetablering i december pga. virus/hackerangreb med 

opdatering design og funktionaliteter. Herudover også Facebook som online 

platform. 

j. Igangværende projekter (stadion og klubhus)  

i. Vi arbejder på at få elektronisk tidtagning på stadion 

ii. Færdiggørelse af stangspringsanlæg (springmåtte) 

iii. Rengøring af klubhuset fordelt på afdelingerne efter årsplan 

iv. Udendørs lys ved klubhuset 

v. P-plads etableret 

k. Klubtøj 

l. Avismarathon 

i. Er nu i gang med den 15. sæson 

ii. Træningskonceptet: 

iii. Walk & Talk (okt.) 

iv. Walk & Run (nov.- jan.) 

v. Avis-maraton (jan. – nov.) 

vi. Programmer til 10 km, halvmarathon og marathon  

vii. Fællestræning hver torsdag med 8 tempogrupper (ca. 28 

trænere/temposættere) 

m. Marathongruppen  

i. En afdeling der tager sig af langdistance-træning m.m. 

ii. Står for træningen: 

iii. Tirsdag aften (interval) 

iv. Onsdag (lange ture) 

v. Fredag 

vi. Lørdag (Dollerup) 

vii. Søndag (lange ture) 

viii. Socialt samvær 

n. Trail 



             

    

i. En afdeling der tager sig af trail løb 

ii. Jannick har lavet træningsforløb/kursus i trail løb 

iii. Vi forventer tilgang af medlemmer 

o. Triathlon / Duathlon 

i. Fremgang i medlemstal 

ii. Træning: 

iii. Svømning 

iv. Cykling 

v. Løb 

p. Spørgsmål / kommentarer:  

i. Henrik Holmberg: Stangspringsmåtten – Er der undersøgt om der er 

atleter.  / Svar: Ja, og investeringen er også for at færdiggøre stadion, 

således at det fremstår komplet. 

ii. Ulla Binderup Jacobsen: Eltid – hvor tæt er det på etablering? / Svar: 

det kommer i 2016 

iii. Sonja Stigsen: Kommentar vedr. indkøb af udstyr: Vi kan ikke afholde 

stævner som stadion fremgår nu. Det er meget positivt, at det nu bliver 

muligt at afholde stævner. 

iv. Rune Drongesen: Forslag: Klubmesterskaber afviklet som mange / 10 

kamp jf. inspiration fra Aalborg AM 

v. Thijs Nijhuis: Forslag i forlængelse af Runes kommentar: Evt. 

samarbejde med Skive, for at øge konkurrencen. 

3. Eventuelle udvalgsberetninger. 

a. Elite ved Kirstine Bach Storgaard: 

2015 blev endnu et begivenhedsrigt år for de bedste atleter i Viborg AM. 

Som en forsættelse af arbejdet i 2014 har en stor del af tiden i 2015 været brugt 

på samarbejdet med Viborg Elite, hvor vi gennem en 4 årig samarbejdsaftale 

som klub har forpligtet os til at fokusere på og udvikle arbejdet med klubbens 

yngste talenter og boblere.  

Et område, hvor vi som klub har unikke muligheder for at være med til at give 

unge talenter et solidt fundament og dermed et godt afsæt, til at forfølge 

drømmene om, at blive blandt de bedste. 

Rent sportsligt blev 2014 endnu et formidabelt år for både tri, løb og øvrig 

atletik.  

Der høstet DM, EM og VM medaljer, et hav af podieplaceringer i såvel store 

som små motionsløb, et utal af medaljer ved såvel nationale som regionale 



             

    

ungdomsstævner, internationale topresultater og et utal af PR-forbedringer 

indenfor alle discipliner. 

I lighed med sidste år er der igen indstille rekord mange seniorer og veteraner 

til at deltage i Sportsmester 2015 arrangementer, hvor Viborg Kommune og 

Viborg Idrætsråd hylder guldmedaljer og landsholdsudtagelser for top 

præstationer i minimum nationalt regi. Helt præcist er der indstillet 18 Viborg 

AM atleter. De har præsteret godt på både nationalt og internationalt niveau. 

Jeg vil undlade at nævne navne og specifikke resultater – det er ALLE der har 

leveret og alle fortjener ros og anerkendelse for deres indsats! 

Når man snakker elite i Viborg AM regi er der en og hæver sig over alle andre. 

En der forfølger drømmen og ambitionen om at blive blandt de bedst – Thijs. 

Han er forsat en aktiv del af klubben og bidrog i 2015 med godt humør og 

gode resultater i mange sammenhænge. Han er god ambassadør for såvel 

klubben som Viborg by – ja og selvfølgeligt atletik… i særdeleshed løb. 

Derfor er glæden over en forlængelse af den første aftale også stor. Vi har 

således papirer på hinanden til og med 31. december 2017. Aftalen faldt på 

plads allerede i forsommeren og Thijs har således haft ro til at optimere 

planlægningen af sin træning og lave en langsigtet plan for 2016 allerede først 

på foråret. 

Som udløber af samarbejdet med Viborg Elite er der et forsat øget fokus på 

talent og eliteområdet. Vi har nået meget i det forgange år, men udfordringerne 

er mange og vi er langt fra i mål endnu. Særligt problematikken omkring få 

ressourcer er en begrænsende faktor i forhold til udvikling.  En problematik jeg 

også nævnte sidste år… Den er ikke blevet mindre i det forgange år og kravene 

til bestyrelsen og sidenhen behovet for hjælp fra frivillige øges. 

I lighed med sidste år er min holdning forsat, at udfordringer er til for at blive 

løst, men det kræver at der mandes op, så indsatsen kan løftes til næste niveau. 

Alle gør hvad de kan, for at vi kan komme videre og sammen vokse med 

opgaven med at skabe et spirende og inspirerende miljø med højt til himlen og 

plads til meget mere, men ingenting kommer af sig selv. Med skiftet til 2016 er 

tiden måske kommet til, at tage steppe op og sætte handling bag endnu flere af 

de ord der er sat på ønsket om, at være elite-klub. 

Tak for samarbejdet til sponsorer med Boligselskabets løbeklub i spidsen. 

Tak til Viborg Stifts Folkeblad, som i det forgangne år har bragt et utal af 

artikler og notitser om Viborg AM atleter – store som små. Det er ikke 

ualmindeligt, at en nyhed rammer avisens hjemmeside få minutter efter den er 

tilgængeligt på klubbens hjemmeside eller spredt via FB – enten fra klubbens 

side eller fra et medlems. 

Tak til trænere og udøvere for at repræsentere Viborg AM på bedste vis – både 

på og udenfor banen. 

b. Spørgsmål / kommentarer: 

i. Lars Vels: Opfordring til at komme forbi DMU og se hvad de unge 

driver det til. 



             

    

ii. Søren Rasmussen: Mærker stolthed om gode resultater og det at være 

en del af Viborg Atletik & Motion 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

a. Indberettet medlemstal: 661 / 41 passive, lille tilbagegang fra 2014. 

Justeringen forsætter i forbindelse med inddrivelse af kontingenter. 

b. Gennemgang af regnskab, herunder indtægter og udgifter 

i. Udgifter: 648.000,- Indtægter: 611.000 = underskud på 37.000,- 

ii. Medvirkende til underskud er afskrivning på Ronhill klubtøj 

c. Spørgsmål / kommentarer: 

i. Thijs Nijhuis: Tilgodehavende hos medlemmer er det kontingenter? / 

Svar: Ja 

ii. Jan Stigaard: Er der tanke om PBS betaling? / Svar: Ja, kommer i det 

nye år 

iii. Thijs Nijhuis: Hvad er der sket med det overskydende Ronhill klubtøj? 

/ Svar: det er solgt til meget favorable priser. 

d. Revisorerne: Jan Stigaard og suppleant Henning Thomsen har gennemgået 

regnskabet og efterfølgende godkendt det. 

e. Regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 

5. Indkomne forslag. 

a. Bestyrelsen foreslår ændring af § 11, der omhandler antal medlemmer af 

bestyrelsen. 

i. Nuværende formulering af § 11: 

”Bestyrelsen der består af 5 medlemmer + 2 suppleanter. På lige årstal 

vælges 2 medlemmer, på ulige år vælges 3 medlemmer. Suppleanter 

vælges for 2 år ad gangen, dog således at kun én er på valg ved den 

årlige generalforsamling. Umiddelbart efter generalforsamlingen 

konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.” 

ii. Ny formulering af § 11:  

”Bestyrelsen der består af 7 medlemmer + 2 suppleanter. På lige årstal 

vælges 3 medlemmer, på ulige år vælges 4 medlemmer. Suppleanter 

vælges for 2 år ad gangen, dog således at kun én er på valg ved den 

årlige generalforsamling.  

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med 

formand, næstformand, kasserer og sekretær.” 

b. Bestyrelsen foreslår den ændrede § 11 suppleret af en midlertidig § 11 a, som 

tydeliggør, at bestyrelsens udvidelse sker gradvist over 2 år, så den først er 

fuldtallig efter den nye paragraf i 2017. 

i. Ny § 11 a: 



             

    

Foreningsåret fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær 

generalforsamling 2017 vil være et overgangsår, hvor bestyrelsen 

består af 6 medlemmer. Der vælges således 3 nye medlemmer i 2016 

og 4 nye medlemmer i 2017.  

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre foreningens vedtægter ved 

fjernelse af nærværende bestemmelse, når denne ikke længere finder 

anvendelse. 

c. Bestyrelsen foreslår, at det i tilhørende § 12 ønskedes tydeliggjort, at mindst 

halvdelen af bestyrelsen skal være til stede for at kunne træffe gyldige 

beslutninger. I 2016 betyder ændringen ingenting, men fra 2017 og 

bestyrelsens fuldtallige udvidelse iflg. § 11 vil det med den nye formulering af 

§ 12 betyde, at mindst 4 skal være til stede. 

i. Nuværende formulering af § 12: 

”Bestyrelsen leder arbejdet i VAM. 

Formanden indkalder til og leder møderne. Der afholdes 

bestyrelsesmøde mindst 1 gang hver anden måned, eller når 2 

bestyrelsesmedlemmer anmoder om det, og til disse indkaldes så vidt 

muligt med 8 dages varsel. 

Foreningens formand, forretningsfører eller udpeget kontaktperson 

modtager foreningens korrespondance, og foranstalter dem besørget. 

Endvidere træffer formanden, om fornødent, en foreløbig afgørelse i 

påkommende tilfælde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. 

Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt flertal. Ved 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører 

protokol over alle møder. Protokollen underskrives af samtlige 

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Udebliver et 

bestyrelsesmedlem fra bestyrelsesmøder tre på hinanden følgende 

gange uden lovlig grund, kan han/hun udelukkes af bestyrelsen.” 

ii. Ny formulering af § 12: 

”Bestyrelsen leder arbejdet i VAM. 

Formanden indkalder til og leder møderne. Der afholdes 

bestyrelsesmøde mindst 1 gang hver anden måned, eller når 2 

bestyrelsesmedlemmer anmoder om det, og til disse indkaldes så vidt 

muligt med 8 dages varsel. 

Foreningens formand, forretningsfører eller udpeget kontaktperson 

modtager foreningens korrespondance, og foranstalter dem besørget. 

Endvidere træffer formanden, om fornødent, en foreløbig afgørelse i 

påkommende tilfælde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens 

medlemmer er til stede. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved 

simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Sekretæren fører protokol over alle møder. Protokollen underskrives af 



             

    

samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Udebliver et 

bestyrelsesmedlem fra bestyrelsesmøder tre på hinanden følgende 

gange uden lovlig grund, kan han/hun udelukkes af bestyrelsen.” 

42 stemmeberettigede = 28 stemmer for, for at kunne vedtage forslaget. 

41 stemmer for og forslaget blev dermed vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

i. Kirstine Storgaard – modtager ikke genvalg 

ii. Erland Erlandsen – modtager valg - valgt 

b. Kandidater: 

i. Peter Kjeldsteen - valgt 

ii. Michael Elkjær  - valgt 

c. Valg af suppleanter. På valg er:  

i. René Thomassen - valgt 

ii. Ole Christiansen (i stedet for Michael Elkjær) - valgt 

7. Valg af revisor og suppleant:  

a. Valg af revisor. På valg er:  

i. Jan Stigaard – modtager genvalg - valgt 

b. Valg af suppleant. På valg er:  

i. Henning Sørensen – modtager genvalg - valgt 

8. Eventuelt 

a. Holstebro pokalen uddelt til Kirstine Bach Storgaard 

b. Ingerlise: Masters EM 2017, opfordring om at deltage ved. fx halvmarathon 

c. Kirstine: Bemærkning vedr. medlemskategori i forbindelse med deltagelse 

med mesterskaber 

d. Kirstine: Begrundelse for / kommentar til bestyrelsesstop 

e. Michael Elkjær: Opfordring til at deltage i udvalgsarbejde. 

            

 

Dato / Dirigent      Dato / Protokolfører 

 

_______________________________   _____________________________ 


