
Generalforsamling BMI onsdag den 21. februar 2018, Cafe Klubånd 

Der deltog 54 medlemmer i generalforsamlingen 

 
1) Valg af dirigent 
Forslag: Carsten Kjærgaard - er valgt. 
Generalforsamling er lovlig indkaldt ifølge vedtægterne, idet der er annonceret på hjemmeside og med mail til 
medlemmerne. Dog findes vores blad ikke mere og aviserne bruges ikke. 
De nye vilkår kommer til at fremgå af vedtægterne. 
 
2) Formanden aflægger beretning for årets virksomhed 
Beretningen angår flg temaer: 
Svøm og løb. 
Løb langt til Hou. 
Banko med børneløb. 
Løb fra Brugserne i Malling og Beder. 
"Tag en ven med" overvejes fjernet fra aktivitetslisten. 
Adventure race. 
Klubtur til Rebild inkluderende en klubfest. 
Julefrokost løb med efterfølgende julefrokost. 
Solhvervsløb i december. 
Ny sponsor - Intersport Odder. 
Nyt klubtøj gør os meget synlige. 
Nyt navn - BMI Løb og Motion. 
Løbetræning 2 gange om ugen - onsdag og lørdag. 
Styrketræning på Beder Skole. 
Vandreholdet er ude en gang hver måned. 
Sammenfattede: vi har forsøgt at skabe sjove og sociale arrangementer. 
Vi har forsøgt at være synlige og hermed få nye ind i klubben. Det er dog gået lidt ned ad bakke. Netto tilbagegang 
på 15 medlemmer. Men det dækker dog også over 20 nye indmeldte. 
Vi har sagt farvel til svømning som aktivitet. 
Thomas beretter vedr. løb og official aftalerne: 
469 har deltaget i løb. Heraf 47 børn hvilket er en stigning. 
Vi var med i 30 løb. De største var fastelavnsløbet og crossløbet. Vedrørende betalte løb var 42 med i vintercup, 
33 i Odder x-mas løb og 26 i bestseller. 
Udgifter er samlet set ca 70000 kr mens oficialordningen har indtjent 43700. 
Refusionsordningen kostede 4300 til klubtøj. 
Rammeaftalen med Århus 1900, hvor vi betaler et fast beløb, har været fordelagtig for klubben, idet det ville have 
kostet et højere beløb, hvis vi efregnede for hvert løb. 
Motionsudvalget står hermed for en udgift på ca 14500 kr. 
Bestyrelsen opfordrer igen til at bruge delingsknappen på Facebook. F.eks. I forbindelse med aktiviteter vedr. 
Royal Run i maj. 
Særlig tak til motionsudvalget for mange gode arrangementer, Thomas for arbejdet med at formidle informationer 
og koordinerende arbejde om løb, Kirsten Underlien for arbejdet med medlemskartotek, Carsten for arbejdet med 
hjemmesiden, Poul Andersen for at være klubbens repræsentant i hovedbestyrelsen, Lene Nicolaisen for at holde 
de gamle travere i gang, Cafe Klubånd og Steffen skal have en tak for servicering i forbindelse med vore 
arrangementer plus mange andre, der har ydet en indsats. Det er kendetegnende for os, at mange yder til 
fællesskabet. Også en tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 
Vi er således både løbeklub og socialt mødested. 
 
Ingen efterfølgende spørgsmål eller debat. 
 



3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse 
Anne Grethe gennemgik regnskabet. Vi har overskredet budgettet med ca 7000 kr. 
Spørgsmål vedr hovedforeningskontingent. Det er ikke faldet pga afregningstidspunkt pr 31.12. selv om 
medlemstallet er gået. 
 
Budget: Forslag fremgår af skriftlig redegørelse. Budgetteret underskud på 26000kr. Det er et mål at bringe 
klubbens kassebeholdning lidt ned. Det er sket de sidste par år. Derfor budgetteret underskud. Vi er 
opmærksomme på, at på et tdispunkt skal vi stramme op igen. 
Punktet klubarrangementer dækker f.eks. over tilskud til Harzen turen. 
Budget er vedtaget. 
 
4) Behandling af indkomne forslag 
- Vedtægtsændringer: 
Generelt: konsekvensrettelse fra BMI Motion til BMI Løb og Motion. Sidehovedet skal også ændres. 
# 3. Løbsgebyrer trækkes ikke gennem PBS 
# 7. Ændring vedr. valg af suppleanter. Det betyder, at teksten ændres fra i år til i 2018. 
Foreningens daglige drift: idrætsmærkeudvalg og fuldenudvalg lukkes, da de ikke er aktive mere. 
Der ændres på annoncering af generalforsamling, så det stemmer med praksis. 
Fremover er det via Facebook og mail, samt evt i Fællesbladet. 
Forslagene er vedtaget. 
 
5) Valg af formand 
Lars er genvalgt. 
 
6) Valg af næstformand og kasserer 
Jørgen er genvalgt som næstformand mens Anne Grethe som kasserer er ikke på valg i år. 
 
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Mikkel er ikke på valg. Dorthe er på valg og er genvalgt mens Randi Scheel er villig til valg og er valgt for 2 år. 
 
8) Valg af suppleanter 
Marit for 2 år og Bjørn for 1 er valgt. 
 
9) Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 
Lene Hansen og Poul Andersen genopstiller og er valgt 
Gitte Brødbæk er genvalgt mens Charlotte Venshøj er nyvalgt 
 
10) Eventuelt. 
Vi skylder Kirsten er en erkendtlighed som tak for arbejdet i bestyrelsen - den får hun senere. Tak for indsatsen. 
Velkommen til Randi. 
Årets BMI-er delt på 3: Henrik Vistisen for turarrangementer, Lene Nicolaisen for indsatsen med vandregruppen. 
Steffen for Cafe Klubånd og for indsatsen med nye løbere og opsamler ved løb. 
 
Summemøde vedr. - hvordan hjælper vi nye ind og hvordan sikrer vi, at alle har nogen at løbe sammen med. Club 
7 fungerer - men generelt er det ikke en etableret mentalitet, at der laves løbegrupper og følgeordninger. 
Hvad kan vi gøre for at samle op også hvis man ikke passer ind i aftalerne? Altså skal vi gøre mere og evt hvad? 
 
Lene foreslår en 7.30 gruppe. De langsomste kunne evt starte først. 
Når man kommer i mål kan man jogge tilbage og samle restgruppen op. Så vil ingen være efterladt og vi sikrer et 
fællesskab ved afslutning på løbeturen. 
Opsamling skal sættes i system, så nogen har opgaven - ikke nødvendigvis hver gang. Organisering er en 
forudsætning. 



Løbe fælles de første 2 kilometer med udnævnt Fartholder. 
Marker grupper tydeligt f.eks. med farver. Start sammen og en fælles afslutning. Evt. kan vi starte lidt tidligere.  

Bestyrelsen tager forslagene med i det videre arbejde. 

Henrik beretter om turen til Harzen: 13.-16. september. 
Pris er ca 5000 pr deltager. Der kommer snart info ud. Forventelig tilmelding i april. 
 
Jørgen - vedr. Fortræning til Royal Run. Vi laver særlig træning op til løbet hver lørdag i april og starten af maj. En 
kraftig opfordring til at stille sig til rådighed for de gæster, der måtte dukke op, så alle får en god oplevelse ved at 
træne med os. Det kan ske ved, at man tilbyder at danne løbegrupper. Vi har inviteret hele området i samarbejde 
med DGI. Følg info på hjemmeside og på Facebook. Vi håber denne aktivitet også kan friste nogen til at være med 
i foreningen. Træningen er målrettet alle aldersgrupper og både løbende og gående. Datoer fremgår af 
hjemmesidens kalender. 
 
Carsten - der er nu 31 tilmeldte til Fastelavnsløb. 
 
Tak til dirigenten 

 

Referat ved Jørgen Fjord 

Godkendt af 

 

__________________     _________________ ________________ 

Lars Winther  Jørgen Fjord  Anne Grethe Birk 

 

_________________ _________________ _______________ ______________ 

Randi Scheel  Dorthe Gadegaard Mikkel Kamp  Carsten Kjærgaard 

 

 


