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- officials ved arrangementer. Vi hjælper ved Århus Motion og Århus 1900. Også hos Firmasport og 
Kulturby har vi ydet indsats. 104 personer hjalp ved 138 opgaver. Det har givet 48000 kr hvilket er ca. 
13000 mere end året før. 
- 452 deltagende i arrangerede løb i 2016. Vi var med i 31 løb. Ree park og nytårscup var højdespringere 
i deltagetal. Vi var 59 med på fastelavnsløb. 
- atletikafdelingen har gennem Jørgen Riis meddelt, at man ønsker at træde ud af samarbejdet med BMI 
motion og tænker at danne egen gruppe under Hovedforeningen. Det skyldes lidt komplekse 
medlemsforhold, hvor man ønsker at være uafhængig af, om familien er medlem i BMI motion. De vil 
sandsynligvis få et beløb med fra os, da de har betalt kontingent til os. Vi vil fortsat kunne tilbyde 
deltagelse i motions arrangementer. 
- klubaftener med Lene og Lone var en succes. 
 
Debat: 
- input på svømning: 
Det er et luxustilbud, som vi ikke bør fastholde. Generalforsamlingen tilslutter sig. 
Der sættes pris på, at vi i kubben har energien til at sætte nyt i gang. Det er vigtigt at fortsætte med nye 
initiativer og inddrage medlemmer. 
 
 

3. Regnskab og budget. 
Poul gennemgik revideret budget. Materiale omdelt. 
Der er ca 180 medlemmer - en stigning på 16 i 2016 og allerede 5 i år. 
Regnskabet viser en kapitalvækst på ca. 18000 kr. 
 
Budget gennemgået. Nye poster er Emacs samt forøgelse på kursus og på klubarrangementer. 
Der blev spurgt konkret til medlemskab af DGI og DAF. Det undersøges nærmere, at alt er i orden. 
Regnskab og budget godkendt. 
 
 

4. Indkomne forslag – ingen forslag indkommet. 
Intet at behandle. 
 
 

5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. 
 
På valg for 1 år er: 
Lars Winther  - genopstiller og er valgt. 
 
På valg for 2 år er: 
Poul Bechgaard Andersen - genopstiller ikke. 
Lone Lyngdorff  - genopstiller ikke. 
 
Ønsker at udtræde: 
Morten Stig Andersen  - er imødekommet 
 
Nyvalg: 
Anne Grethe Birk   - valgt som kasserer 
Mikkel Kamp  - valgt som nyt bestyrelsesmedlem 
Dorthe Gadegaard  - valgt som nyt bestyrelsesmedlem 
 

  



6. Valg af suppleanter - vælges for 2 år. 
 
Torben Hermansen  - valgt for 2 år i 2016 
Carsten Kjærgaard  - valgt for 2 år i 2016. 
 
Begge fortsætter. 

 

7. Valg af revisorer 
 
Lene Gisselmann  - genopstiller ikke 
Lene Hansen  - genopstiller og genvalgt 
 
Nyvalg: 
Poul Bechgaard Andersen - valgt som revisor 

 

8. Valg af revisorsuppleanter - vælges for 1 år 
 
Gitte Brødbæk  - genopstiller og er valgt 
Kim Gran  - genopstiller og er valgt 
 
 

9. Eventuelt 
 
Årets BMI'er 
Mange har ydet en kæmpeindsats til at løfte klubben. Det har været svært at vælge den indsats, som har 
været særlig. Valget er faldet på vort nye trænerpar. Tak til Thomas og Frank for indsatsen som nye 
trænere. Og tillykke med titlerne og æren som årets BMI'er. 
 
Thomas Rambusch blev særligt hædret med en gave som super BMI'er. Tak for en stor indsats som 
tovholder ved løbstilmelding, koordinering af frivillige. 
 
Tak til Poul for stor indsats som kasserer og for slæbet ved diverse arrangementer. Poul har lovet at 
fortsætte som kontaktperson til hovedbestyrelsen. 
 
Tak til Morten og Lone for indsatsen i bestyrelsesarbejdet. 
 
Der planlægges en efterårstur til Comwell i Rebild Bakker. Henrik var mere end villig til at stable en tur på 
benene. Det sker i eftåret 2017, formentlig den 7. - 8. oktober. 
 
5 minutters summe: hvad kan vi gøre for at gøre BMI til en endnu bedre motionsklub. 
Følgende ideer kom frem: 

 Udvidelse af fartholderordning 
 Varieret træning bl.a. med inspiration fra vore trænere 
 Fokus på aktiviteter rettet mod børn og familier. Gerne med løbetræning, der særligt tiltaler børn 
 Overvej et løb i stil med jubilæumsløbet i Beder – her var fokus på børn. 
 Club 7 kan udvides med en Club sej for børn, hvor et medlem på skift løber med dem ved vore 

træningsdage 
 Vi skal have en plan for, hvordan vi nurser nye medlemmer, så de føler sig velkomne og vi 

derved fastholder dem 

 Hvordan fanger vi potentielle løbere i områder. Vi ser mange i området, der løber for sig selv 



 Ide om at skabe en mentorordning for nye løbere, så de bliver fulgt ind i klubben 
 Vi kan udarbejde et visitkort eller en folder til uddeling blandt dem, vi møder 
 Arrangementer med traktementer lokker nye til og fastholder 
 Overvej kørsels fællesskab f.eks. fra de to brugser til skoven. Kan måske organiseres gennem 

facebook 
 Udvide Club 7, så vi kan skabe grupper, der hjælper med at fastholde både nye og nuværende 

medlemmer 
 

Forskelligt: 
 
Thomas reklamerer for E-macs veteran verdensmesterskaber i Aarhus i august. Man er veteran, når man 
er 35 år. Klubben giver tilskud. 
Kampråb er en god ide, så det fortsættes. 
Officialordning - hvordan får vi incitament til at endnu flere tager en ekstra tørn 
Opfordring til at genoptage julebanko evt. som nytårsbanko f.eks. en lørdag eftermiddag. 
Julefrokost var en super god ide. Timingen kunne være at starte kl 14 og fortsætte længere. 
Prisen på klubtøj er relativ høj. Kan vi finde en lavere pris på løbejakke – evt. en anden ordning. 
Bestyrelsen har allerede fokus på spørgsmålet. 
Kan man forestille sig lånejakker. Det sker allerede i dag via aftaler på facebook. 
Turen til Østrig skal tilmeldes inden udgangen af marts. 
Carsten reklamerer for BMI hjemmesiden. Den nye hjemmeside forventes i drift omkring 1. marts. Der 
sker således et skift meget snart. Den bliver tabletvenlig. Specielt bliver kalenderdelen bedre. 
Omlægningen sker løbende, hvor de vigtigste oplysninger opdateres hurtigt. 
Carsten og Kirsten får en tak for indsatsen omkring det it-mæssige. 
Mange flere burde nævnes i en særlig tak. Alt i alt dejligt at så mange yder en frivillig indsats i vores 
forening. 
 
Hermed var generalforsamlingen slut 
Tak for det store fremmøde og den gode snak. 
 
 
Referat ved Jørgen Fjord 
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____________________      ___________________ __________________ 

Lars Winther  Jørgen Fjord  Anne Grethe Birk 

 

___________________ ___________________ _________________ ________________ 

Kirsten Stadel  Dorthe Gadegaard Mikkel Kamp  Poul B. Andersen 

 


