
Generalforsamling BMI Løb & Motion Onsdag, den 22. februar 2023 - kl. 19.30 

i Café Klubånd, Egelund Dagsorden/Referat 

 

1. Valg af dirigent  

Carsten Kjærgaard blev valgt. 

 

2. 2.Beretning fra formandskabet v. Dorthe Gadegaard 

Dorthe gennemgik årets forløb 

Se vedhæftet bilag. 

Lene Nicolajsen hylder gågruppernes indsats og foreslår, at denne aktivitet får en større 

opmærksomhed. Det blev foreslået, at der kan dannes et underudvalg med samme status, som 

motionsudvalget. Denne gruppe er selvkørende med reference til bestyrelsen og med godkendelse 

derfra. Bestyrelsen vil drøfte dette forslag. 

Supplerende beretning fra Motionsudvalget ved Thomas Rambusch. Thomas gennemgik årets 

aktiviteter 

Se vedhæftet bilag 

 

Den samlede beretning blev modtaget med applaus. 

 

3. Regnskab og budget – v. kasserer Anne Grethe Birk  

Anne Grethe gennemgik hovedtallene fra årets regnskab og budget. 

Der var spørgsmål vedr. kursus. Dette område dækker kurser med relevans for foreningen. F.eks. 

trænerkurser, 1. hjælp 

Der blev spurgt efter et lidt større beløb til vandrerne. Bestyrelsen diskuterer dette. 

Se vedhæftet bilag 

 

Regnskab og budget blev godkendt med applaus 

 

4. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse pr. 1.1.2024 – på kr. 25,00. Hver 

afdeling i BMI skal betale højere kontingent i 2023 der skal være med til at betale Christines løn. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

5. Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer.  

 

På valg for 1 år: Formand: Der var ingen kandidater til posten. Bestyrelsen havde diskuteret dette 

på forhånd og var enige om, at man kunne fortsætte med et formandskab. Dette blev anerkendt 

 

Kasserer: Anne Grethe blev genvalgt 

 

  



På valg for 2 år er: B-medlem: 

Mikkel Kamp – genvalgt 

Brian Kristoffersen - genvalgt for 1 år. 

   

6. Valg af suppleanter - vælges for 2 år  

Bjørn Jørgensen - genopstiller ikke 

Atitaya Sangklang Nielsen – Nyvalgt 

7. Valg af revisorer - vælges for 1 år  

Poul Bechgaard Andersen  og Per Hansen - begge genvalgt 

 

8. Valg af revisorsuppleanter - vælges for 1 år  

Gitte Brødbæk og Susanne Tungelund - begge genvalgt 

 

9. Årets BMI’er 

Særligt under dette punkt blev Kirsten Underlien og Carsten Thøgersen hyldet for mange års 

frivilligt arbejde for BMI Løb&Motion- senest med vedligeholdelse af hjemmeside, 

medlemskartotek, kalender og postkasse. Begge har ønsket at stoppe og bestyrelsen er gang med 

omfordeling af opgaverne. Tak for indsatsen. 

 

Tenna Ganer Mikkelsen blev kåret som årets BMIer. Begrundelsen er, at hun som relativt nyere 

medlem satte sig sportslige mål og satte en træningsindsats i værk. Trods en skade kort før 

maraton fastholdt hun målet og i andet forsøg lykkedes det at gennemføre på ønsket tid. 

Desuden er Tenna altid hjælpsom med svar på spørgsmål f.eks. fra Facebook og hun er altid en 

inspirerende løbekammerat. Og allersidst er det lykkedes hende at lokke ægtefællen med via 

deltagelse i løbeskolen. 

Tillykke til Tenna. 

 

10. Eventuelt 

Det blev foreslået, at bestyrelsen overvejer den form, vi bruger vedr. tilmelding til 

generalforsamling. Hvis man ikke er tillmeldt kan man føle, at man ikke er velkommen. 

Der blev gjort opmærksom på foredrag med Claus Hägmann den 19.4. Mere på facebook. 

Starttidspunkt på lørdage foreslås flyttet til kl 9. Bestyrelsen vender dette. 

Det foreslås, at diverse arrangementer fra motionsudvalget flyttes væk fra fællestræning så det 

ikke falder sammen. 

 

Referat ved Jørgen Fjord 


