
 

Referat af ordinær generalforsamling  
mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00 i klubhuset på Atletikstadion, Vinkelvej 32, 8800 Viborg 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 

• Kirstine Storgaard blev valgt som dirigent og Peter Kjeldsteen blev valgt som 
protokolfører. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt 
samt at regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden i rette tid. Dermed er 
generalforsamlingen lovligt indkaldt. 

• Bjarni Rom-Jensen og Lars Vels blev valgt som stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 

• Erland gennemgik en powerpoint præsentation, med følgende punkter: 

• Hovedaktiviteter: 
- Atletik 
- Løb 
- Triathlon 
- Duathlon 
- Trail 
- Motionssvømning 
- Arrangementer  
- Socialt samvær 

• Elitepolitik – Strategioplæg med klubbens mål 
• Klubhus 
• Indendørs atletik arbejdes der på i forbindelse med Overlund skole 
• Klubtøj – nu ved Sportigan 
• Hjemmeside - Facebook 
• Arrangementer  

- 7 Serieløb  (serieløb nr. 150 i marts 2015) 
- 10 km testløb      
- Søndersøløbet, skolestafetten   
- Viborg Halvmaraton, 10 og 5 km, Børn  
- 24 timersløb  
- Viborg Stafetten 
- Nytårsløb  
- 2 Nålestævne (atletikstævne)   
- Klubmesterskab  

• Vi arbejder på at få elektronisk tidtagning på stadion 
• Færdiggørelse af stangspringsanlæg baseret på sponsorater og kommunal støtte 
• Rengøring af klubhuset  
• Udendørs lys ved klubhuset er etableret 
•  P-plads skulle betales af klubben alligevel – fordelt over 2016 og 2017. 

Beretningen blev godkendt 

3. Eventuelle udvalgsberetninger. 



 
• Ingen specifikke beretninger 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

• Der var spørgsmål til de store udgiftsposter og om årsagen til det store underskud. 
Brian gennemgik de væsentligste udgiftsposter og de investeringer klubben havde taget 
både på basis af rykkere fra kommunen, tidligere donerede legater og kommunalt 
tilskud samt investeringer i udstyr, klubmodul og hjemmeside. 

• Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen 

5. Indkomne forslag. 

• Ingen indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg er:  
- Bjarne S Rasmussen - genvalgt 
- Brian Andersen - genvalgt 
- Rene Thomassen – udgået og ønsker ikke genvalg 
 
Et nyt medlem (jvf. beslutning på generalforsamlingen i 2016) - Jan Stigaard er valgt 
Det andet medlem valgt for 2-årig periode – Ole Christiansen 
Et nyt medlem til erstatning af Erland Erlandsen, som udtræder af bestyrelsen – Susanne 
Nielsen er valgt for en ét-årig periode. 
 
Valg af suppleanter: 
På valg er:  

• Ole Christiansen – Erland Erlandsen blev valgt for en ét-årig periode 

• Rene Thomassen er valgt som suppleant for en to-årig periode 

7. Valg af revisor og suppleant: 
Valg af revisor: På valg er: Johnny Thomsen der ønsker at træde ud 

• Henrik Bache er valgt som revisor for en to-årig periode 
• Morten Jønler er valgt som revisor for en ét-årig periode 

Valg af suppleant: På valg er: Henning Sørensen - Genvalgt 
 
8. Eventuelt 

- Tilbud fra Winnie Hedegaard om at stå for udsmykning af klubhuset med billeder 
fra arkivet. Tilbuddet blev modtaget med glæde og Michael Elkjær lovede at 
åbne arkivet med billeder fra klubbens historie. 

- Er der mulighed for at få en hjertestarter på stadion? Undersøgt, men ikke 
muligt at få støtte, da der allerede er en hos naboen. 

- Kritik af løbetøjet, der er snævert i udvalg. Dog svært at skifte igen, da vores 
dragter er DAF godkendt. Opfordring til at man løber i den gule – også når man 
træner, så man kan se hvilken klub man hører til. 



 
- Erland blev takket af bestyrelsen for sine 29½ år i bestyrelsen og blev indstillet 

til æresmedlem af foreningen til den kommende bestyrelse. 
- Uddeling af Holstebro pokalen, som er en vandrepokal til en i klubben der har 

præsteret noget særligt for klubben. Duracell kaninen Rene Thomassen fik 
pokalen i 2017 på basis af sine præstationer og sit engagement i maratonløb og 
sit engagement i Cannonball arrangementerne.  

Peter Kjeldsteen  Kirstine Storgaard 

Referent   Dirigent 
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