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Denne generalforsamling var meget kort, og havde karakter af en nød-
generalforsamling grundet Coronasituationen. DGI var blevet konsulteret meget 
grundigt, så alt foregik lovligt. Det vigtigste formål var at 
afholde generalforsamlingen lovligt, herunder at indvælge nye til bestyrelse som 
erstatning for de afgående (medlem og suppleant) samt at godkende regnskab og 
budget. Vi var omkring den fulde dagsorden, og kunne afslutte de fleste af punkterne 
relativt hurtigt som planlagt. 
 
KONKLUSIONER 

• Regnskab og budget blev godkendt. 
• Marianne Alstrøm blev valgt som revisor og Tina Brix blev valgt som 

revisorsuppleant 
• Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Bent Rønne og Laufey Helga 

Ásmundsdóttir 
• Til bestyrelsen blev valgt Peter Buus som kasserer og dertil Nicolai Tofft, Ruben 

Hansen og Tom Schmidt Christensen. Formanden var ikke på valg i år. 
• Der var indkommet et forslag om halvt kontingent for pensionister, og det blev 

enstemmigt nedstemt, fordi kontingentet er meget lavt i forvejen. 
• Idéen om en ny HRLK hjemmeside blev drøftet og enstemmigt vedtaget allerede 

her på mødet - helt spontant. Alle mente at klubben trænger til en ny. 

 
DRØFTELSER OG INFORMATIONER 

• Der opstod en diskussion omkring at nogle foreslog at hæve kontingentet, men 
de fleste var imod, og da denne generalforsamling alligevel omhandlede 2020, 
fordi den skulle have fundet sted i foråret, så blev diskussionen parkeret. 

• Der var nogle som gerne ville ha’ igangsat et strategiarbejde for HRLK. Andre var 
betænkelige ved al den tid bestyrelsen skulle bruge herpå, nu den allerede har 
mange konkrete planer at bruge tiden på. Vi parkerede idéen og at bestyrelsen 
taler om det senere. 

• Lokalsponsorater - flere var inde på, at det gerne måtte inkludere et 
medlemsskab, fordi så ville flere medlemmer måske opgradere til et 
lokalsponsorat. Vi skal checke reglerne med en revisor. 

• Det var godt at vi fik flyttet søndagens træningstidspunkt til kl. 09.00 



 
FORMANDENS BERETNING 

• Den handlede om det jeg allerede har skrevet ud om ved flere lejligheder. Nu har 
jeg været med i et årshjul og lidt til, så nu ved jeg, hvor de lavthængende frugter 
hænger, og hvad planen er: 

• Alle i bestyrelsen får opgaver, hvilket beskrives i en “forretningsorden for 
bestyrelsens arbejde.” 

• Vi skal ha’ et HRLK løb (meget gerne sammen med Rotary) 
• En generalforsamlings-middag med inspiration fra vinterbadeklubben 
• En ny hjemmeside 
• Trænergruppen skal være selvledende, og inden for en ramme (sandsynligvis en 

ramme de selv formulerer). Dette - og næste punkt - beskriver bestyrelsen i en 
“uddelegering af bestyrelsens opgaver”, og rammen bliver vigtigt. 

• Cheftræneren skal ha’ et budget, så cheftræneren ikke skal spørge om lov i 
bestyrelsen, men selv disponerer træning af trænerne, til gengæld skal træning 
af trænerne fokuseres på træning der er relevant i klub, hvor mere end 90% er 
motionister. Vi er en klub for alle. 

• Lokalsponsorer som supplement til de to hovedsponsorer som vi har på trøjen 
(DSV og Grimstrup-tømmeren) 

• Aftenforedrag skal være om emner der er spændende for motionister. Vi er en 
klub for alle. 

• Jeg glemte meget, fordi det var en hurtig nød generalforsamling, og bl.a. glemte 
jeg at fremhæve walk/racewalk, som jo virkelig er et aktiv for klubben 

 
KASSERENS BERETNING 
Sæsonen 01.04.2019- 31.03.2020 

• Medlemmer 237 pr. ultime marts 2020. Udmeldte 57 Indmeldte 45 Et netto tab 
på 12 medlemmer I den nye sæson har vi fået 52 yderligere medlemmer(Status 
7. december), mod kun 34 udmeldte, så her har vi en vækst på 18 medlemmer 
til 255 aktive medlemmer) 

• Alle medlemmer har betalt deres kontingent og sammen med vores sponsorer 
DSV og Grimstrup + lidt kommunalt tilskud har vi haft indtægter på 83.755 kr. 
Stort set hele indtægten på nær 300 kr. er gået til aktiviteter, træning, foredrag, 
fester, klubtrøjer, markedsføring mm. 

• Kønsfordelingen i klubben er lidt skæv med 155 kvinder og 92 mænd. 
Aldersmæssigt er det primært folk der er fyldt 40. Den største gruppe i 10 års 
intervaller er kvinder i 50'erne (og dem er vi jo nogen som er meget glade for  

• Forslag til nyt kontingent: Bibeholdelse af kontingentet på 300 kr. pr. år. Svarende 
til 25 kr. pr. måned, det er billigt i forhold til andre løbeklubber. - Blovstrød 
løverne 700 kr./år - Sparta 600 kr./kvartal = 2.400 kr. - Jyllinge løbeklub 400 
kr./år - SNIK (Søllerød-Nærum) 330 kr/halvår = 660 kr./år - Langgarverne 
(Hillerød løbe- og triaton klub 450 kr./år) Der var enighed om at bibeholde 



kontingentet, da foreningen stadig har god økonomi med stor opsparing i 
banken svarende til mere end et års kontingent og sponsorindbetalinger. 

 

Bestyrelsen satser på et godt teamwork sammen og med alle. Vi trækker i arbejdstøjet 

allerede i næste uge, hvor vi holder vores første møde - online - sammen. 

 

Mvh Anders Amstrup 


