
Referat	  af	  generalforsamling	  i	  HRKL	  d.	  24/4-‐2019.	  
	  
	  
1.	  Søren	  blev	  valgt	  til	  dirigent.	  Elisabeth	  skrev	  referat.	  
	  
2.	  Bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  foregående	  år.	  
	  
Bestyrelsen	  bestod	  af	  Robert(	  formand),	  Tina	  (	  kasserer),	  Tom	  (	  foredrag),	  Ruben	  (Facebook	  
styring),	  Inge	  (	  aktivitetsudvalg),	  Laufey	  og	  Charlotte.	  
	  
Sponsorer	  :	  Søren	  (	  med	  DSV)	  og	  Hanne	  (med	  Tømrer	  &	  snedkermester	  Lars	  Erik	  Grimstrup).	  
Begge	  sponsorer	  vil	  gerne	  fortsætte	  i	  det	  kommende	  år.	  Stort	  bifald.	  
HUSK:	  Brug	  trøjerne.	  Sponsorerne	  fortjener	  at	  blive	  set,	  når	  vi	  løber,	  både	  i	  nærmiljøet	  og	  når	  
vi	  er	  ude	  til	  løb.	  
	  
Aktiviteter.	  
2	  foredrag	  :	  Kenneth	  Hilt	  om	  løbeskader	  og	  Allan	  Zachariasen	  om	  erfaringer	  fra	  et	  langt	  
løbeliv.	  
	  
Løb	  i	  ind-‐	  og	  udland:	  Hamborg	  Marathon	  og	  Stafet,	  15	  løbere,	  CPH	  maraton	  10	  løbere,	  Royal	  
Run	  næsten	  30	  var	  med,	  CPH	  Half	  15	  løbere	  deltog	  og	  Odense	  maraton,	  hvor	  Lena	  hjembragte	  
en	  DM	  sølvmedalje.	  
	  
Interne	  løb:	  Vores	  eget	  Esrum	  Sø	  Rundt,	  Havneløb	  i	  København,	  løvfaldsløb	  fra	  Klampenborg	  
gennem	  Dyrehaven	  til	  Rungsted,	  Kystbaneløbet	  og	  jule-‐	  og	  nytårsløb.	  
	  
Desuden	  har	  vi	  haft	  julefrokost	  og	  en	  flot	  fest	  i	  januar.	  Stor	  tak	  til	  festudvalget.	  
	  
HRKL	  Walk	  er	  et	  nyt	  tiltag	  indenfor	  klubbens	  regi.	  HRLK	  Walk	  skal	  ikke	  forveksles	  med	  
RaceWalk,	  hvor	  tempoet	  er	  væsentligt	  hurtigere.	  
	  
Stabil	  trænerstab.	  De	  6	  løbehold	  blev	  indsnævret	  til	  4	  hold.	  Iben	  blev	  valgt	  til	  årets	  træner.	  
Trænerne	  har	  fået	  en	  trænerjakke	  og	  en	  middag	  hos	  Robert.	  
	  
Formanden	  har	  haft	  meget	  kommunikation	  med	  kommunen,	  fordi	  Fritidshuset	  ikke	  skal	  
bestå.	  Klubben	  er	  sagt	  op	  pr.	  1/9,	  så	  der	  skal	  findes	  en	  løsning	  på	  vores	  fremtidige	  
tilholdssted.	  Kommunen	  er	  blevet	  forelagt	  en	  række	  ønsker/krav,	  som	  vi	  fra	  klubbens	  side	  
har	  brug	  for.:	  adgang	  til	  toiletter,	  p-‐pladser,	  gymnastiksal,	  træningsrum	  med	  maskiner,	  
møderum,	  festsal,	  køkken,	  adgang	  udenfor	  ”åbningstid”,(	  hvis	  lokalerne	  er	  på	  en	  skole	  fx),	  nær	  
Folehaveskoven,	  store	  bakker	  tæt	  på,	  400	  m	  bane.	  Dette	  bliver	  et	  arbejde	  den	  nye	  bestyrelse	  
skal	  arbejde	  videre	  med.	  Der	  var	  et	  stort	  ønske	  fra	  generalforsamlingens	  deltagere	  om,	  at	  
stedet	  lå	  tæt	  ved	  skoven,	  at	  der	  var	  p-‐pladser,	  at	  det	  var	  tæt	  ved	  offentlig	  transport	  og	  
toiletadgang.	  
	  
Klubben	  blev	  udtaget	  til	  revision	  på	  baggrund	  af	  et	  tilskud	  på	  3000	  kr.	  Det	  betød	  ekstra	  
arbejde	  til	  kasserer	  og	  formand.	  De	  ønskede	  ting	  er	  leveret	  til	  kommunen.	  
	  



	  
3.	  Regnskabet	  (se	  bilag)	  blev	  gennemgået	  af	  Tina.	  
Klubben	  har	  i	  dag	  252	  medlemmer,	  heraf	  36	  familiemedlemmer.	  
	  
4.	  Budgetforslag	  (se	  bilag)	  blev	  fremlagt	  med	  et	  underskud	  på	  ca.	  10.000kr,	  fordi	  klubbens	  
overskud	  var	  på	  ca.	  20.000	  kr.	  	  og	  klubben	  har	  ikke	  brug	  for	  at	  ligge	  inde	  med	  en	  formue.	  
Budgettet	  blev	  godkendt.	  
	  
5.	  Kontingentet	  blev	  fastholdt	  på	  300	  kr.,	  500	  kr.	  for	  familier.	  
	  
6.	  Indkomne	  forslag.	  
Ændring	  af	  §	  	  16	  blev	  godkendt.	  
Ændring	  af	  §	  5,	  reduceret	  kontingent	  til	  pensionister,	  blev	  forkastet	  
Ændring	  af	  valgperioder	  Formanden	  vælges	  for	  2	  år	  i	  ulige	  år.	  
Kassereren	  vælges	  for	  2	  år	  i	  lige	  år.	  Forslaget	  blev	  godkendt.	  Den	  nyvalgte	  kasserer	  (	  Peter)	  
sidder	  kun	  i	  1	  år	  denne	  gang,	  derefter	  for	  2	  år.	  	  
	  
7.	  Formand	  Robert	  ønsker	  at	  gå	  af.	  
Anders	  Amstrup	  vil	  gerne	  tage	  over.	  Holdt	  en	  valgtale,	  hvor	  han	  gav	  udtryk	  for	  ydmyghed	  ved	  
at	  skulle	  efterfølge	  Roberts	  store	  engagement.	  Anders	  fremkom	  med	  gode	  ideer,	  som	  han	  vil	  
arbejde	  for	  i	  fremtiden.	  Han	  valgtes	  med	  stort	  bifald.	  Han	  takkede	  Robert	  for	  et	  godt	  
formandskab	  og	  overrakte	  ham	  en	  kasket.	  
	  
8.	  Kasserer	  Tina	  ønskede	  allerede	  sidste	  år	  at	  slutte	  sit	  arbejde,	  men	  da	  ingen	  ville	  tage	  over,	  
lod	  hun	  sig	  overtale	  til	  endnu	  et	  år.	  I	  år	  blev	  der	  fundet	  en	  ny	  kasserer,	  Peter	  Buus.	  Han	  blev	  
valgt.	  
Robert	  takkede	  Tina	  for	  hendes	  store	  arbejde	  med	  regnskaberne.	  Han	  betegnede	  hende	  som	  
en	  rigtig	  arbejdshest,	  og	  som	  tak	  og	  erindring	  modtog	  hun	  en	  fin	  træhest.	  
	  
9.	  Den	  øvrige	  bestyrelse	  undtagen	  Inge	  ønskede	  at	  fortsætte.	  
10.	  Elisabeth	  kom	  ind	  i	  bestyrelsen	  som	  suppleant.	  
	  
11.	  Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant.	  Marianne	  var	  egentlig	  suppleant,	  men	  fordi	  klubbens	  
revisor	  meldte	  sig	  ud,	  måtte	  Marianne	  foretage	  revisionsarbejdet.	  Marianne	  sagde	  ja	  til	  at	  
være	  revisor,	  og	  Tina	  gik	  ind	  som	  suppleant.	  
	  
12.	  Evt.	  
Racewalk	  er	  uden	  træner	  om	  onsdagen.	  Emma,	  som	  er	  træner	  om	  lørdagen,	  har	  lovet	  holdet	  
at	  komme,	  når	  hun	  kan	  finde	  tid	  til	  det.	  De	  andre	  onsdag	  må	  holdet	  klare	  turene	  selv.	  
	  
Hørsholm	  Løbet	  d.	  26/5	  foregår	  fra	  Rungstedgård.	  Thomas	  fortalte,	  at	  der	  arbejdes	  på	  at	  lave	  
en	  fælles	  tilmelding	  for	  klubben.	  Søndagstræningen	  flyttes	  til	  dette	  løb	  om	  eftermiddagen.	  
Besked	  følger.	  
	  
Søren	  takkede	  bestyrelsen	  for	  en	  veltilrettelagt	  generalforsamling.	  
	  


