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Generalforsamling Hørsholm Rungsted Løbeklub 

Tid: 25.04.2012 kl. 19.30 

Sted: Fritidshuset foredragssalen 

Agenda: 

1) Valg af dirigent og referent 

Søren Schmidt blev valgt til dirigent. 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Ruben fortalte om de forskellige aktiveter der er sket siden opstarten af løbeklubben. 
 
3) Forelæggelse af årsregnskab (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 

Erik gennemgik det reviderede regnskab, som er godkendt af foreningens revisor Anne Bjørnstedt. Der 
er nu 155 singler + familier, der er indmeldt. 128 kvinder og 50 mænd mellem 18 og 67. 
Regnskabet blev godkendt 

Erik nævnte, at der kan hentes visitkort hos ham til uddeling til potentielle nye medlemmer.  

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for de kommende 12 måneder til godkendelse 
 Erik gennemgik budgettet. Sydbank har forhøjet sponsoraftalen fra 100 til 150 kr./medlem. 

Bestyrelsen har drøftet et evt. indmeldingsgebyr men foreslår at der af hensyn til fleksibiliteten v/ind 
og udmelding ikke betales indmeldingsgebyr.. 

 Helle foreslog en belønning til bestyrelsen f.eks. en god middag 
 Louise foreslog, at suppleanter og revisor deltager 
 Budgettet blev vedtaget. 
  
5) Fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent 300 kr. for singler, 500 kr. for familier. 
 Forslaget blev vedtaget 
  
6) Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke kommet forslag 
Louise foreslog udflugt til egnenes skønne skove. Løb, info via facebook 
Lene nævnte, at det ar aktivitetsudvalget også tænkt på 
Helle nævnte at HRLK er gode til at komme i Ugebladet.  
 

7) Valg af formand (i lige år) - Ruben genopstiller 
Ruben blev genvalgt med akklamation 
 

8) Valg af et bestyrelsesmedlem (i lige år) Helle 
 Helle genopstiller. Helle har bl.a. ansvar for træner koordinering  
 Inge Merete Østerlin opstillede  
 Skriftlig afstemning. 34 stemmer 22 Helle 15 Inge Merete.  
 Helle blev genvalgt 
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9) Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter 

Anne Bjørnsten blev genvalgt  

Vedr. valg af 2 suppleanter, nævnte Ruben at én er tilstrækkelig, men at det kræver en vedtægtsændring, 
Inge Madsen blev 1. suppleant 
Peter Lyng blev 2. suppleant 
 
10) Eventuelt  
Britta Keller nævnte at Kræftens bekæmpelse er ved at starte en lokalafdeling, og foreslog opbakning/ 
samarbejde med HRLK. Det kan både være vedr. markedsføring og et Løb-for Livet stafetløb, hvor løbere, 
som har haft kræft, løber første runde. 
Anne Bjørnsten foreslog en frugt sponsor f.eks. Super bedst, så der kunne være æbler efter fællesløbene 
søndag, tirsdag og torsdag. 

Peter foreslog klubnavn til brug ved tilmelding til løb. Ruben svarede, at vi tager det op. 

Regin fortalte om Hørsholm Løbet den 15. september. Start og slut i hovedgaven og forskellige distancer 
f.eks. 3 km, 5 km, 10 km, samt ½ maraton.    

Følgende meldte sig som frivillige til planlægning og arbejdsopgaver ved løber: 

Karen Wachtel 

Britta Keller 

Jens Lindhart 

Niels Jeppesen 

Rikke Rasmussen 

Kirsten Skjoldager 

Der var desuden forslag om deltagelse i Kokkedal løbet 19 august og visa versa den 15. september. 

 

Louise opfordrede til at fortsætte med Nisseløbet med gløgg, evt. 1. december.  

Lotte foreslog at opdele DGI holdene 

Ruben svarede, at vi reviderer, når DGI løbene slutter.  

For nye hold deler vi efter en 3 – 4 gange, fordi der er 2 hastigheder. 

Lena nævnte, at hastigheden er vigtig, det er ikke så meget afstanden der tæller, bl.a. fordi men kan løbe 

fra på ruterne (kortere ture) 

Henriette nævnte at der er et kæmpe spring fra hold 2 til hold 3 

Lena svarede, at nye hold vil blive opdelt efter hastighed 

Erik og Helle efterlyste flere trænere på hold 1, 2 og 3. Én er holdt op. Tilmelding til Helle 

Lena nævnte, at vi har prøvet at dannet et nyt hold mellem 2 og 3. 

Emma Castello Jensen gav ros for at hente dem, der løber bagerst 

 Anne Bjørnsten spurgte om HRLK både kunne være en løbeklub og en Power walk klub  

Ruben svarede: Det er en løbeklub 

Sponsorklub: Evt. interesserede nye medlemmer kan tilmelde sig hos Erik 

Derefter var der gruppearbejde” Ideer til løbeklubben”, som blev givet videre til bestyrelsen til inspiration. 

Ruben sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

Referenter Kirsten, Lena og Erik 


