
Referat fra generalforsamling 2021/2022 i Hørsholm Rungsted Løbeklub 

Onsdag den 8. Juni 2022 i Rosendahl Gruppens domicil. 

 

1. Robert Justesen blev valgt som dirigent. Tina Brix som referent. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var gyldig. 

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning – vedlæg sliden fra præsentationen 

a. Klubbens 10 års jubilæum i 2021 blev kortvarigt fejret 

3. Kassereren fremlagde 

a. Medlemstallet, der pt udgør 237 medlemmer.  

b. Regnskabet, der blev drøftet og godkendt 

c. Budgettet, der blev drøftet og godkendt med bemærkning om at bestyrelses bemyndiges 

til at gå ud over budgettet i et rimeligt omfang. 

i. Bestyrelsen blev opfordret til at forholde sig til hjemmesiden og hvorvidt den 

skal nedlægges og/eller overtages af FaceBook siden 

ii. Markedsføring budgettet blev drøftet og det blev bemærket, at der evt bør 

bruges mere på markedsføring end afsat i budgettet 

iii. Et medlem foreslår at trænerne sender SMS til medlemmer, der ikke dukker op 

til træningen for at fastholde medlemmerne. 

4. 2 indkomne forslag: 

a. Udvidelse af bestyrelsen med 3 personer, så bestyrelsen i alt består af 8 medlemmer og 2 

suppleanter 

i. Ruben kommenterer, at formanden ikke uddelegerer tilstrækkeligt 

ii. Elisabeth foreslår at oprette et ’event udvalg’ i stedet. 

iii. Robert foreslår at alle i bestyrelsen skal forpligte sig til et vist antal timer om 

ugen i bestyrelses arbejdets tegn. 

iv. Karen efterspørger også det tidligere aktivitetsudvalg, der eksisterede før 

Corona. 

v. Emma foreslår at bestyrelsen prioriterer opgaverne, så de tilpasses ressourcerne. 

vi. Bent foreslår at der i vedtægterne bør stå at bestyrelsen består af 5-8 

medlemmer. 

vii. Anders A meddeler at han vil gå af, hvis forslaget ikke vedtages. 

viii. Forslaget bliver vedtaget med kun 1 stemme imod. 

b. Nedsættelse af medlemskontingentet til 100 kr ved indmeldelse i perioden december til 

marts. Forslaget bliver nedstemt med kommentarer om at der er for administrativt tungt, 

at man skal overveje at genindføre ’gratis medlemskab’ frem til 1. april, hvis man melder 

sig ind i perioden januar til marts. 

5. Punkt 7 – valg af kasserer – Peter Buus bliver genvalgt. 

6. Punkt 8 – valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, da formanden ikke er på valg.  

a. Laufey ønsker at udtræde 

b. Ruben meddeler at han ikke ønsker genvalg 

c. Peter og Tom genopstiller, så der skal vælges 5 nye medlemmer 

d. Følgende har meldt sig og blev valgt 

i. Lene Fruensgaard 

ii. Tonie Davidsen Brinch 

iii. Anne-Marie Bro Vedstesen 

iv. Elisabeth Søderlund 

v. Carsten Klovborg 

7. Punkt 9 – valg af 2 suppleanter: 

i. Bent Rønne og Charlotte Klovborg blev valgt 

8. Punkt 10 – valg af revisor og revisor suppleant: 



a. Marianne Kjærgaard Alstrøm fortsætter som revisor 

b. Tina Brix fortsætter som revisor suppleant 

9. Punkt 11 eventuelt: 

a. Lene foreslår gratis kontingent til trænerne og mere træner tøj 

b. Vi skal huske at fejre årets træner 

c. Bestyrelsens opfordres til at beslutte hvad vi kalder klubben, når vi tilmelder os løb rundt 

omkring. Er det HRLK eller Hørsholm Rungsted Løbeklub 

d. Trænerne opfordres til at kommunikere bedre, og diskutere hvordan det kommunikeres 

når træningen starter et andet sted end ved Rungsted Skole 

e. Der mangler information omkring hvilke muligheder løberne har, når de har afsluttet 

basecamp 

f. Robert anerkender formandens indsats og foreslår at formanden evt aflønnes 

fremadettet. 

g. Ruben blev takket for indsatsen gennem de seneste 11 år. 

 


