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1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Sportslig beretning, herunder aktivitetsberetning 
4. Økonomisk beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af ledelse 
7. Valg af revisorer 
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Punkt  
 
Årets fund under 18 år: Emilie Pedersen 
Årets SAK 77 medlem: Birgitte Herskind 
Årets Ungdomsmedlem: Hele ældste gruppe  
Årets præstation: Mikkel Dahl Jessen 
 
 
Ad 1 
 
Bo Transbøl valgt som dirigent. 
Konstaterer at generalforsamligen er rettidigt indkaldt. 
 
 
Ad 2 
 
Formanden aflagde beretning. 
Omkring 90 aktive medlemmer. 
Tidligere var der betydeligt flere medlemmer om sommeren end om vinteren men de meget 
forbedrede indendørs-faciliteter i atletik-hallen i Resenbro har betydet, at der i denne vinter er lige så 
mange medlemmer som om sommeren. 
Vi oplevede stor OL-effekt og et stort boom af nye medlemmer i andet halvår 2012. 
Der har været meget stor aktivitet i det forgangne år med 1.000 stævnestarter. 
Trænersituationen er god, men den kan blive udfordret i den kommende tid, med den store tilgang af 
aktive. 
 
Ad 3 
2012 var året hvor vi fik masser af nye medlemmer. 
Det største træningsudbud i klubbens historie. 
Den største økonomiske indtægt i klubbens historie. 
Det største antal starter i mange år. 
To store arrangementer med samlet 15.000 deltagere. 
En solid økonomi som sikrer vores aktivitetsniveau. 



2013 er året hvor vi har brug for, at mange flere involverer sig i klubben. 
Der bliver brug for alle de evner og kompetencer, som de aktives forældre besidder. 
Der skal løses en række konkrete opgaver i 2013. 
Der skal nye ideer og inspiration til forandring. 
Indtægterne skal forøges i takt med udgifterne. 
 
Vi står overfor udfordringer da vi har nået et aktivitets- og resultatniveau, som rækker længere end 
hvad vi er i stand til i øjeblikket. 
 
Bestyrelsen indbyder til en klubkonference, hvor der skal arbejdes på at få etableret en organisation i 
klubben som i størst mulig omfang tilgodeser de udfordringer. Som vi kommer til at stå overfor. Der 
vil komme et oplæg fra bestyrelsen, som vil deltage aktivt i opbygningen af organisationen. 
Konferencen skal afholdes i marts måned, men vi vil allerede nu gerne have en tilkendegivelse.  
 
Erik Terkelsen og Bo Transbøl redegjorde for henholdsvis Broløb Funder Ådal 2012 og Almindsø-
stafetten som eksempler på aktiviteter af stor betydning for klubben og hvor et er helt afgørende at 
alle bakke op og hjælper til. 
 
 
Ad 4 
 
Kassereren aflagde den økonomiske beretning. Regnskabet er godkendt uden bemærkninger fra 
revisorerne. 
 
Det samlede resultat viser et driftsoverskud på ca. 112.000 kr. 
 
Regnskabet godkendt. 
 
 
Ad 5 
 
Bestyrelsen stiller forslag om nye kontingentsatser. Begrundelsen er primært de stærkt stigende 
udgifter i startpenge. 
 
Bestyrelsens forslag godkendt. 
 
 
Ad. 6 
 
På valg var  
Kasserer Erik Thestrup på valg for 2 år 
Menigt medlem Bo Frankø på valg for 2 år 
Suppleant Philip Dahl på valg for 1 år 
 
Erik Thestrup genvalgt som kasserer for 2 år 
Bo Frankø genvalgt for 2 år som menigt medlem 
Philip Dahl nyvalgt som menigt medlem for 2 år 
Thomas Krejberg nyvalgt som suppleant for 1 år. 
 
 



Ad 7 
 
Per Mortensen foreslår at vi påtager os arrangementet af DGI Landsmesterskaberne i atletik i 2013. 
Der var stor opbakning til dette forslag. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


