
Generalforsamling BMI Løb & Motion  
Onsdag, den 20. februar 2019 - kl. 19.30 i Cafe Klubånd, Egelund  
 
52 fremmødte. 
 
 
 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent 
Carsten Kjærgaard er valgt 
Generalforsamling er lovligt indkaldt senest 3 uger før via mail og på hjemmeside. 
Indkomne forslag er kommet en uge før. 
 
2. Beretning v. formand Lars Winther  
Berørte flg. punkter fra året der gik: 
Et godt og stille år med god kvalitet i og interesse for vore arrangementer.  
Løbene - som Thomas gør status på. 
Vandreturene ved Lene. 
Paris Marathon stillede vi med 12 løbere og 3 heppere. Et godt arrangement. 
30 km tur til Hou med knap 50 deltagere. 
Borgerbazar deltog vi med en stand. Succesen gentages i år den 30 marts. Den dag 
trænes fra Egelund. 
I Royal Run havde vi fortræning med egne og nye medlemmer. Der deltog omkring 70 
BMI deltog i Reepark. 
Sommerafslutning uden bål (forbud mod afbrænding) men med gode "madpakker". 
Klubtur til Hanstholm med et rigtig godt program. Tak til Henrik fra 63 deltagere. 
Børneløb med 25 friske børn og derefter banko. 
Arrangement med orienteringsløb. 
Julefrokost lå lidt tidligt. Vi havde en god dag og aften. 
Vintersolhvervsløb ved Sebastian som en hyggelig afslutning på året. 
Træning 2 gange om ugen med 25-30 deltagere. 
Club 7 er veletableret. Fungerer også som indslusningsgruppe. 
Vi er ved at lære at samle op et par gange undervejs. 
Styrketræning ved Nanna er et tilløbsstykke med op mod 60 deltagere. 
Skulderklap til Kirsten og Carsten for hjemmeside og kartoteksarbejdet. 
 
Status fra Thomas: 
Bilag blev uddelt.  
Der ønskes øget budget til motionsudvalget. 
Stor tak til Thomas og motionsudvalget. 
 
Status fra vandrerne ved Lene: 
Vandreture siden oktober 2012. En etableret gren af klubben. Både i nærområdet, 
men også til Ry, Den Genfundne Bro og dronningens bolig i Aarhus. 
Sommer - Gå langt turen er fra Beder til Vilhelmsborg. 30 deltog i tapas og 
champagne. Der ønskes et lidt højere budget. Vi holder gang i mange både socialt og 
motionsmæssigt. Vi er med på gå langt den 16.3. sammen med løberne. 



Tak til Lene for at holde sammen på gruppen. 
Til Poul for deltagelse i møderne med Hovedforeningen. 
Til Klubånd for fin service og til de, der hjælper til. Der er 14 fra løbeklubben med som 
frivillige. 
Tak til træner teamet - Thomas og Frank. 
Tak til hele bestyrelsen - det er et godt team. 
 
Debat:  
Beretning skal ikke vedtages, men er modtaget med klap. 
 
3. Regnskab og budget – v. kasserer Anne Grethe Birk  
Regnskabet er fremlagt med flg. hovedpunkter: 
155 medlemmer ved årets udgang. 
Der blev stillet spørgsmål til skilsmisseaftalen med atletik. Specielt vedr. beløbets 
størrelse. 
Spørgsmål vedr. Officialordning og den sum, vi tjener ind. Vi tager sagen op i 
bestyrelsen og i motionsudvalget. Beløbet kunne gå ubeskåret til motionsudvalget 
aktiviteter. Det er DNA i foreningen at vi nyder at være sammen og hjælpe hinanden. 
Vi skal ikke være bange for at bruge penge på socialt samvær. 
Regnskabet modtaget med klap. 
 
Budget: 
Fremgår af bilag. 
Budget vedtaget med klapsalver. 
 
Tak til revisorerne. 
 
4. Indkomne forslag  
- ændring/tilføjelse til vedtægter – se bilag om kollektiv ledelse.  
Andre afdelinger fungerer uden egentlig valgt formand. Vi har derfor forslaget som en 
ny mulighed for valgproceduren. 
Tilføjelsen føjes ind efter teksten om valg af formand. Der rettes de steder, hvor der 
står formand til formand og formandskab. Hvis bestyrelsen ikke kan konstituere sig 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
Enstemmig vedtaget. 
 
5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. Formand - på valg for 1 år:  
Lars Winther  
Lars motiverede sin genopstilling ved at gennemgå en aktivitetsliste for bestyrelsen. 
Den sikrer en fornuftig uddelegering med minimum af arbejde for formanden. 
Lars er valgt. 
 
Valg af kasserer. Anne Grethe genopstiller og er valgt. 
 
På valg for 2 år er: Mikkel Kamp 
- genopstiller og er valgt 
 
 



6. Valg af suppleanter - vælges for 2 år  
Bjørn Jørgensen (valgt for 1 år i 2018) – genopstiller  og er valgt 
 
7. Valg af revisorer - vælges for 1 år  
Poul Bechgaard Andersen  
Lene Hansen genopstiller ikke Per Hansen opstiller og er valgt. 
 
8. Valg af revisorsuppleanter - vælges for 1 år  
Gitte Brødbæk  
Charlotte Venshøj genopstiller ikke, Lene Hansen er valgt 
. 
9. Årets BMI’er  
De nominerede er: Martin Rye, Lene Gisselmann og Kurt Ivan, Leo og Lene,  
Vinderen er Martin Rye. Stort tillykke. 
 
10: Debat  
se bilag ’Diskussionspunkter GF  
 
11. Eventuelt 
Henrik informerede om turen til Fredericia. Deadline for tilmelding er 1.3. Pt er 40 
tilmeldte. 80% ankommer fredag. 
 
Diplomer fra crossløbet uddeles. 
 
Tak til bestyrelsen med klap fra forsamlingen. 
 
Bilag: 
 
Tilføjelse  - vedtægter § 7: 
Såfremt det på generalforsamlingen ikke lykkes at vælge formand, er det bestyrelsens 
opgave at udpege et formandsskab ved den efterfølgende konstituering. 
Formandskabet kan bestå af 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Der søges valgt formand på 
en kommende generalforsamling - normalt det følgende år. 
 
 
Diskussionspunkter – Generalforsamling 2019 - 20. februar. 
Generalforsamlingens deltagere opdeles i 3 emnegrupper, som diskuterer hver deres 
emne i ca. 10 min. 
Herefter kort afrapportering – og bestyrelsen tager synspunkter ad notam til evt. 
videre foranstaltning. 
  
1. Alternative træningsruter: 
Forslag fra Thomas Rambusch 
Det kunne være rart, hvis der var flere forskellige ruter at vælge imellem, hvor 
Bestyrelsen (eller en til dagen udpeget ansvarlig) besluttede nogle dage (eller 
længere tid i en fastlagt plan) i forvejen, hvilken rute man løb den pågældende dag. 
Det gør de i Odder og Tranbjerg, og det virker meget inspirerende. Bestyrelsen kunne 



eventuelt lægge det ud til medlemmerne at komme med forslag til nye ruter, hvorefter 
nogle kunne blive valgt som muligheder. 
Det er i øvrigt en rigtig god ide at starte ved Brugserne første lørdag i måneden – god 
afveksling – måske skulle det koncept udvides og gentages lidt oftere? Eller 
Brugsruterne kunne inkorporeres i nye ruter? 
Jeg er klar over, at det kan give lidt forvirring, når nogen af gammel vane møder op, 
hvor de plejer, men det er vel det, vi har Facebook/mailfunktion til? 
• Bestyrelsen overvejer fast onsdagsløb fra Beder Butikstorv i sommerperioden 
  
Ideer: 
Gerne blive ved vandet. 
Skifte startsted f.eks Moesgaard Strand 
Fuldenløbsruten 
Bedre at løbe fra Beder end fra Malling men fortsat løb fra begge byer. 
Flytte onsdagsmødeplads til Tømmerpladsen. 
Jørgen Fjord gjorde opmærksom på, at vi ikke kan få tilladelse til træning i 
Vilhelmsborgskoven – dog kan vi løbe enkelte gange under hensyntagen til andre 
brugere. 
  
2. Nye ideer til at rekruttere nye medlemmer?  
Vi forsøger primært at skabe synlighed: 
• Træning fra Beder og Malling Brugserne 
• Tag en ven med ved sæsonskifte 
• Borgebasar 
• Royal Run-fortræning. 
  
Er der lavthængende frugter, vi har overset/forsømmer? 
 
Ideer: 
Malling Syd er det helt hotte sted for nye medlemmer. Babysitning kan inkluderes. 
Fællesbladet bruges som reklamesøjle. 
Bruge folk rundt om klubben til at skaffe nye medlemmer. 
Løbssamarbejde med skolerne. 
Kan de unge motivere hinanden via IT - brug sociale medier til at motivere hinanden. 
Folder i postkasserne - specielt i sydlige Malling. 
Lave en dag, hvor der skabes interesse for at blive medlem. 
  
  
3.  Overveje et simpelt, åbent løb til at skabe yderligere lokal synlighed 
• hvilket format og målgruppe skal det have? 
• evt. udbygge vores crossmesterskaber med åbent løb, hvor ikke-medlemmer kan 
tilmelde sig? 
 
Ideer: 
Inspiration fra street coffee til et løbearrangement - et socialt arrangement. Slå 
sammen med et allerede eksisterende arrangement. 
Lave en video om klubben på f.eks. Malling Bazaren. 
TV Østjylland fredag aften. 



Bilag: 
 
Aktivitet – ansvarsfordeling i bestyrelsen 
Ansvarligt team 
Sociale arrangementer 
• julefrokost, sommerarrangement 
• banko, børneløb 
• tag en ven med 
• kontakt Intersport (sponsor) 
• depot 
• fællesture (Henrik Vistisen) 
Jørgen, Dorthe 
 
Kontakt hovedforening 
Jørgen, Poul A, Anne Grethe 
 
Sportslige aktiviteter 
• kontakt trænere 
• udvikle og afvikle løb/træningstilbud 
• forholde sig til henvendelser fra DGI og andre klubber om sportsligt samarbejde og 
andre projekter 
• Kontakt Motionsudvalg 
• Kontakt til naboklubber 
Mikkel, Randi 
 
Kommunikation 
• bidrag Fællesbladet 
• Hjemmeside og facebook (ass: Carsten Thøgersen) 
Mikkel 
 
Økonomi – budget 
Kasserer: 
• Medlemsadministration (ind- og udmeldelser), medlemskartotek, opkrævning af 
kontingent 
• Udarbejdelse af opgørelse over antal medlemmer til DIF, DGI og Idrætssamvirket 
Aarhus 
• Ansøgning om brug af sportssalen i forbindelse med styrketræning sept. – april. 
• Praktisk ansvarlig for velkomst af nye medlemmer ( mailliste + velkomstfolder) 
• Kontaktperson til styrketræningsinstruktør   
• Ansvarlig for opdatering af vedtægter 
• Vedligeholde ”Bestyrelsesoversigt” Danske Bank, MobilePay, DAF, DIF, DGI, 
Aarhus Kommune og Idrætssamviket. 
• Vedligholde dokumenter ”Persondataloven” 
• Kontakt til Motionsudvalget (økonomi)  
Anne Grethe 
 
Formand 
Bestyrelsesmøder og Generalforsamling 



• dagsorden – sikre afholdelse 
• beretning 
Lars. 
 
 Opgavefordeling – bestyrelsen BMI Løb & Motion 2019/2020 
  
De ansvarlige teams/teamledere uddelegerer løbende opgaver til medlemskredsen 
efter behov! 
 
 
 
 
Underskrifter: 

 

 

Lars Winther, formand  Anne Grethe Birk, kasserer  Randi Scheel  

 

 

Dorthe Gadegaard  Mikkel Kamp   Jørgen Fjord 

 

 

Carsten Kjærgaard, ordstyrer  

 


