
Referat af generalforsamling i BMI Løb & Motion onsdag, den 16. juni 2021-kl. 19.30 i  Beder Sognegård 
 
1. 
Dirigent: Carsten Kjærgaard 
 
Referent: Mikkel Kamp 
 
2. 
Beretning: 
Formand Lars Winther  aflagde sin sidste beretning: 
Hovedpunkterne var: 
 
Årets gang i 2020:  
En del planlagte aktiviteter blev parkeret / sat i bero på grund af corona: 
 

 faste løb fra brugserne 
 nye træningsruter – som jo bl.a. skulle give mere variation  - og flere afgange fra byerne. 
 vores fester – sommer og julefrokost,  
 vores sønderjyske udflugt, som Henrik jo havde sat på skinner 
 borgerbazar 
 solhvervsløb 
 Crossmesterskaber 
 Odder-duellen 

 
Alt sammen vældig trist – og man kunne tro, at klubben var tørret helt ind i coronadepression. Det er heldigvis ikke 
tilfældet.  
Klubben for mange været et åndehul. 
Træning – den faste krumtap onsdag og lørdag – har kørt fint – med forskellige modeller for opdeling i større eller 
mindre grupper henover året.  
 
Løbeskolen er lykkedes over al forventning og har skabt stor glæde og nye medlemmer.  
Første runde i august – 2020: 30 deltagere 
Runde to i foråret 2021: 25 deltagere – som netop har afsluttet deres løbeskole i lørdags. 
Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra deltagerne – og også det vi har oplevet nede i skoven. Så fra 
bestyrelsens side skal der lyde en kæmpetak for indsatsen – og vi håber vi kan finde en model for fremtiden.  
 
Motionsudvalget har med en blanding af gejst, galskab og løbeglæde sat nogle virkeligt sjove coronavenlige 
arrangementer i søen.  
 
Thomas Rambusch orienterede om, at mængden af løb og officialtjanser var noget lavere i 2020 end normalt. Der var 
dog 335 deltagere i løb og der blev klaret 23 officialtjanser. 
De største løb var BMI Cannonball, Nytårscup, Fastelavnsløbet og Crossløbet og selvfølgelig de mange 
coronainitiativer. 
Der er også kommet fokus på små cannonball-løb rundt omkring, spom nogle medlemmer er begyndt at deltage i. 
 
I 2021 har motionsudvalget også gang i en række gode initiativer, som løbende bliver annonceret på mail og via 
facebook 
 
Lene Nikolajsen orienterede om vandregruppen, som har gået næsten hver søndag efter de regler, der nu har været ift. 
corona. Gruppen har aldrig været færre end seks (har delt sig op, når reglerne har krævet det) og de har typisk gået i to 
timer. 
 
Dorthe Gadegaard orienterede om power walk. 
Gruppen har været afsted hver lørdag og der har været ned til tre deltager men også omkring 14. Så gruppen går videre. 
 
Tak til 

 Motionsudvalget  Carsten, Thomas, Morten, Sebastian, Steen  



 Kirsten Underlien (vedligeholder mailadresser og udsendelser) og Carsten Thøgersen – har været tovholder på 
den nye hjemmeside – som altså bare er blevet god!  

 Poul Andersen – dækker os af i hovedbestyrelsen og sørger for kommunikere begge veje – sammen med  Anne 
Grethe og Jørgen  

 Tak for mange underholdende indslag på facebook – hvor bestyrelsen jo også præmierede det bedste indslag i 
januar/februar – som blev Ole Hennebergs beretning fra en løbetur til Århus, hvor han bl.a. mødte en 
guldsprayet løber. 

 Og til sidst tak til bestyrelsen – som sædvanen tro på forbilledlig vis har håndteret stort og småt, så vores klub 
hænger sammen.  

 
 
 
 
 
 
3 
Regnskab og budget–v. kasserer Anne Grethe Birk.  
 
Regnskab 2020 
Det har været et særligt år med corona, så indtægter og især udgifter har været noget lavere. 
Vi tjente omkring 8.000 på officialtjanser. Til sammenligning tjente klubben cirka 41.000 på det samme i 2019. 
Da der har været væsentligt færre løb og færre aktiviteter i det hele taget (fester og andre arrangementer er også aflyst) 
kommer vi ud med et overskud på 67.627 kr.  
Vores passiver er i alt 248.111. 
Så økonomien er god. Derfor har klubben valgt at sige nej til , 9.416 kr. , som vi kunne have modtaget i coronastøtte.  
 
Budget 2021 
Vores økonomi er rigtig god, så vi budgetterer med en underskud på 35.000 i 2021. Pengene bliver blandt andet brugt 
til nye pavilloner og windpoints, som der er bevilget 25.000 kr. til. Vi budgetterer også med at bruge cirka 45.000 kr. til 
klubstøttede løb. 
 
 
4. 
Indkomne forslag: 
Der blev besluttet to tilføjelser til vedtægterne. De var foreslået af bestyrelsen for at vedtægterne tager højde for 
eventuelle senere ekstraordinære situationer som corona. Tilføjelserne blev vedtaget, og det blev besluttet, at 
bestyrelsen indarbejder dem i vedtægterne, hvor det er relevant 
Tilføjelserne er: 
§ 11 Generalforsamlingen kan, hvis det ikke er muligt at afholde den med personlig tilstedeværelse, afholdes virtuelt, 
dvs. online via tilgængelige elektroniske medier. 
 
§ 13 En ekstraordinær generalforsamling kan, hvis det ikke er muligt at afholde den med personlig tilstedeværelse, 
afholdes virtuelt, dvs. online via tilgængelige elektroniske medier. 
 
5. 
Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. 
Formand: Lars Winther-genopstillede ikke, og slutter dermed efter fem år som formand. Der blev ikke valgt en ny 
formand, så på næste bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen en ledelse, som i det kommende år tegner foreningen. 
 
Disse blev valgt ind i bestyrelsen: 
Kasserer: Anne Grethe Birk genopstillede og blev genvalgt. 
Mikkel Kamp genopstillede og blev genvalgt. 
Randi Scheel var ikke på valg, men ønskede at træde ud, så hun stopper efter tre år i bestyrelsen.  
Brian Kristoffersen stillede op og blev valgt. 
Lorena Lagos stillede op og blev valgt. 
 



 
6. 
Valg af suppleanter 
 
 Bjørn Jørgensen genopstillede og blev genvalgt 
 
7. 
Valg af revisorer (vælges for 1 år) 
Poul Bechgaard Andersen genopstillede og blev genvalgt. 
Per Hansen genopstillede og blev genvalgt. 
 
8. 
Valg af revisorsuppleanter (vælges for 1 år) 
Gitte Brødbæk genopstillede og blev genvalgt  
Lene Hansen genopstillede ikke 
Susanne Tungelund stillede op og blev valgt. 
 
9. 
Årets BMI’ere blev: 
Løbeskoleværterne, Therese Uldahl-Jessen og Carsten Kjærgaard. Her er den korte udgave af begrundelserne: 
 
1. 
Løbeskoleværterne: 
De har knoklet, skabt godt humør og så er løbeskolen jo bare en kæmpe succes, der har skaffet masser af nye 
medlemmer og har hjulpet gode mennesker i gang med at løbe. 
 
2. 
Therese Uldahl-Jessen 
Hun er aktiv i BMI Akademi og tog initiativ til at arrangere løb for andre børn og unge. Selvom corona tog noget af det 
endelige arrangement, var det et vildt godt initiativ – rettet mod andre børn. Det skal belønnes. 
 
3. 
Carsten Kjærgaard 
Carsten har i årevis ydet en kæmpe indsats, og han var om nogen manden, der holdt gang i klubben, når det så allermest 
træls ud med restriktioner. Både ved at organisere stafetter, konkurrencer, dueller over hele og halve og døgn – og ved 
at udfordre sin egen krop i det mest ekstreme projekt i BMI i nyere tid, hvor han gennemførte 100 km på en fast rundtur 
i Mårslet og omegn. Og så har han samtidigt overskud til at dele det med alle os andre i en finurlig tone på facebook. 
 
Præmierne er: 
Therese og Carsten modtager gavekort til Intersport. Løbeskoleværterne modtager en check til et restaurantbesøg, som 
de forvalter efter eget ønske. 
 
 
 
10.  
Eventuelt 
A. 
Morten Stig Andersen gjorde opmærksom på, at vi skal indskærpe reglerne for, hvordan vi løber – altså hvilken side vi 
løber i og hvordan vi agerer, når vi møder andre mm. Han så også et behov for at beslutte klare regler omkring løb på 
Egelundstien om vinteren. Det har været ved at gå galt, når vi fylder for meget på stien, og cyklisterne ikke kan passere.  
Det var der bred enighed om begge dele, og bestyrelsen følger op. 
 
B. 
Jørgen Fjord opfordrer til, at vi som medlemmer tager kursus i livreddende førstehjælp. Vi er udsatte, når vi er ude i 
skoven væk fra andre mennesker.  
Thomas Wollesen Rambusch opfordrede til at tage mobiltelefon med, når vi løber, så vi kan tilkalde hjælp. 
 
C. 



Henrik Vistisen fortalte om planerne for turen til Benniksgaard i Sønderjylland. Den blev aflyst sidste år, men bliver 
afholdt i 2021. Det har endda  givet mulighed for lækker frokost på et sted, der sidste år var optaget. 
Han er også i gang med at planlægge næste tur i 2022. Han har derfor brug for at få at vide, om og hvornår bestyrelsen 
planlægger at fejre klubbens 40 års jubilæum, som er i 2022. 
 
 
Underskrift:  
 
 
 
Jørgen Fjord, næstformand  Anne Grethe Birk, kasserer 
 
 
 
Mikkel Kamp, bestyrelse  Dorthe Gadegaard, bestyrelse 
 
 
 
Brian Kristoffersen, bestyrelse Lorena Lagos, bestyrelse 
 
 
 
 
Carsten Kjærgaard, dirigent  


