
 

 

VIBORG ATLETIK OG MOTION 

 

GENERALFORSAMLING  

Mandag, den 26. februar 2018 kl. 19.00 

 

REFERAT 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

Kirstine Storgaard blev valgt som dirigent og Susanne Nielsen blev valgt som protokolfører. Dirigenten 
konkluderede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, samt at regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden i 
rette tid. Dermed er generalforsamlingen lovligt indkaldt. 

Søren Rasmussen og Kim Hansen blev valgt som stemmetællere. 

Inden fortsættelse med punkt 2, formandens beretning, gav Kirstine ordet videre til formanden, der oplyste, at 
bestyrelsen har valgt at indstille Christina Shifris til ”årets løber” på grund af sit store talent og på grund af sit 
ukuelige gåpåmod. Christina Shifris fik overrakt en buket blomster. 

Derudover ville bestyrelsen gerne anerkende en særlig indsats for klubben. En person skilte sig markant ud 
vedr.projekt el-tid og formanden overrakte en buket blomster til Søren Rasmussen og sagde mange tak for 
indsatsen. Søren Rasmussen sagde at blomsterne skal deles med alle de sponsorer der bakkede op. Og Michael 
og Peter (fra bestyrelsen) der støttede meget (fra bestyrelsen).  

2.    Formandens beretning 

Brian startede med at sige at det er en stor arv at tage op efter Erlands 23 år som formand, og orienterede om, at 
aktivitetsniveauet har været uændret højt i de afdelinger som vi kender: 

Hovedaktiviteter: 

• Atletik: Børn, ungdom, masters, familieatletik. 
• Løb: De unge løbere, voksenelite,  
• Marathongruppen, 
• Avismarathon med walk and talk og walk and run og kvindeløberne. 
• Trailløb. 
• Triathlon 
• Motionssvømning. 

      Arrangementer og stævner: 

• Serieløb – 7 søndage over vinterhalvåret 
• 10 km testløb – i slutningen af marts 
• Søndersøløbet (som noget nyt var Viborg AM tidstager) 
• Viborg Halvmarathon 
• MTG Connonball løb 
• 24 timers løb 
• DM 100 km 
• Viborg Trail Challenge 
• Klubmesterskab 
• Atletikstævner 
• Nytårsløbet 
• Yoga for løbere 

          

 



 

        Øvrige aktiviteter: 

• Projekt el-tid 
• Oprydning i redskabsrum og kælder. 
• Ugentlig rengøring af klubhus 
• Opfølgning på tidligere stillede forslag (hjertestarter) 
• Hæder og flotte præstationer af Viborg AM-atleter 

Orienterede efterfølgende om afgang og tilgang af medlemmer, og rettede en stor tak til de frivillige der gør det 
muligt at holde det hele i gang. 

Afsluttede beretningen med at sige tak til bestyrelsen. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

3.    Eventuelle udvalgsberetninger. 

Der var ingen udvalgsberetninger. 

4.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kopier blev uddelt og Ole Christensen fremtog nogle nøgletal og der er et lille overskud. I år er sidste rest af 
gælden til Viborg Kommune betalt. (p-plads).  

Raceresult har vi lejet ud og det bruges til Søndersøløbet hvor det gav en indtægt på 12.000 kr. Anlægget giver 
nu indtægter til klubben. 

Søren Rasmussen spurgte hvorfor man – vedr. raceresultm, eltidsanlæg m.v. – ikke optager det som inventar på 
egenkapitalen, i stedet for straks at afskrive det. Det er et aktiv, som man kan vælge at afskrive over flere år. 
Bestyrelsen medgav at det er relevant så det kan tydeliggøres hvad man egentlig råder over af formueaktiver. 

Regnskabet blev godkendt. 

5.  Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag der kræver beslutning på generalforsamlingen og dermed ingen forslag at stemme om. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
 
Bestyrelse - på valg er:  

-    Michael Elkjær  - genvalgt 
-    Susanne Nielsen   - genvalgt 
-    Peter Kjeldsteen         - (ønsker ikke genvalg) 
 
Følgende blev valgt:  
- Sonja Stigsen 

Suppleanter – på valg er: 
- Erland Erlandsen (ønsker ikke genvalg) 
- Rene Thomassen (har meldt at han vil stoppe)  

 
Følgende blev valgt:  
- Jannik V. Henriksen (to år) 
- Ulla Binderup Jakobsen (et år) 

 
 
7. Valg af revisor og suppleant: 
  
Revisor – på valg er: 
-     Morten Jønler (2 år) 
 
 



 
Følgende blev valgt; 
- Morten Jønler 
 
Suppleant – på valg er: 
- Henning Sørensen 
 
Følgende blev valgt: 
- Henning Sørensen (et år) 

7.    Eventuelt 

Kommentar til formandens beretning fra Søren Rasmussen, der synes det er meget positivt at bestyrelsen 
erkender at man gerne vil blive bedre (kontakt til DGI) og at man hele tiden er opmærksom på, hvad der er det 
bedste for klubben. Stor ros fra SR til formand, den øvrige bestyrelse og suppleanterne. 

Jannik Henriksen spurgte om muligheden for at bakken mod Gymnastikhøjskoen kan blive renoveret. Formanden 
konkluderede at bestyrelsen vil drøfte sagen med Gymnastikhøjskolen., Jannik foreslog et alternativ hvor der 
kunne lægges plastfliser hvor græsset kan gro igennem. 

Generalforsamlingen slut kl. 20.00 

Kirstine takkede for god ro og orden og inden generalforsamlingen blev helt afsluttet overrakte formanden 
blomster til Erland og takkede for indsatsen, Peter Kjeldsteen fik blomster og tak for to år i bestyrelsen og Kirstine 
fik en buket som tak for at være dirigent. 
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       _________________________                              _______________________ 

                Kirstine Storgaard                                                   Susanne Nielsen 

                    Dirigent                                                                  Protokolfører 

 

 

 

 


