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Generalforsamling 2016 

 
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.30 afholdt Mejdal-Halgård Motion 
generalforsamling hos Arne Hald, Sletten 47, 7500 Holstebro. 

 
Generalforsamlingens dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

1. Valg af formand (lige år) Halling Boutrup 
2. Valg af kasserer (ulige år) 

3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år) Tommy Nielsen 
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
5. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 

    1. Suppleant – Erik Wriedt, modtager IKKE genvalg 
    2. Suppleant -  Karl Svendsen, modtager genvalg. 

6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet 
7. Eventuelt 

 

Referat 

Efter kort velkomst fra formanden til de 52 fremmødte inkl. bestyrelsen var vi klar til 
at tage hul på aftenens dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Bjarne Krogh som dirigent, der med klapsalver blev enstemmigt 

valgt. 
Dirigenten indledte hvervet med at konstatere at generalforsamlingen var  
rettidigt varslet, var lovlig og beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 

stemmeberettigede. Stemmeberettigede på generalforsamlingen blev oplyst til 50. 
Varslingen var sket rettidig via offentliggørelse i Mejdalbladet samt annoncering på 

Mejdal-Halgård Motions hjemmeside. 
Derudover efterfølgende udsendt varsling og dagsorden til foreningens medlemmer 
via conventus pr. 24.1.2016. 

 
 

Dagsordenen blev vist og gennemgået af dirigenten. 
  
Det blev oplyst at der var et forslag under pkt. 4 til behandling. 

http://www.mejdalmotion.dk/v3/images/Dokumenter/Love.pdf
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Som referent blev udpeget sekretær Annette Krogh og som stemmetællere Anette 
Jensen og Søren Christensen 

 
Ordet blev derefter videregivet til formand Halling Boutrup til fremlæggelse af 
årsberetning for 2015, der tillige oplyste at beretningen og referat ville blive lagt på 

Mejdal-Halgårds hjemmeside. 
 

 
2. Formandens beretning 
 

Beretningen blev fremvist på power point plancher i takt med formandens 
gennemgang. 

 
Undervejs i beretningen blev udvalgene rost for det store arbejde 
udvalgsmedlemmerne gør for klubben. Anerkendelse i form af klapsalver. 

 
Det fremgik også af beretningen at 4 af klubbens klubmedlemmer havde udfordret sig 

selv i 2015. Bente Haislund havde cyklet til Paris for 2. gang  
med Team Rynkeby, Pia Graagaard havde for første gang cyklet til Paris med TDT 

Himmerland, Brian Pedersen havde gennemført Spartatlon for 2. gang og Mogens 
Kjeldsen havde gennemført sin første ironman. Stort tillykke til alle 4 og anerkendelse 
med klapsalver. 

 
Opfordring til at vores medlemmer møder op til løb i ført løbetøj med logo og 

foretager registrering under Mejdal-Halgård Motion 
 
Dirigenten takkede formanden for en god og fyldig beretning, og forespurgte 

forsamlingen hvorvidt beretningen gav anledning til spørgsmål/kommentarer. 
 

Hans Østergaard: 
Kommenterede på, at vores nuværende samlingssted i motionsafdelingen var 
inddraget til spinningslokale. 

Halling oplyste at han var med i styregruppe, som arbejder med planer om udvidelse 
af hallen og hvor der arbejdes på faciliteter der kan tilgodese alle afdelinger i klubben. 

Man havde vurderet at det var formålstjenligt at starte spinning op allerede nu, idet 
vurderingen var, at aktiviteten kunne generere indtjening på så tidligt et tidspunkt i 
forløbet som muligt. Der arbejdes på, hvorvidt det vil være muligt evt. at indrette 

”redskabsrummet” til midlertidig ”klublokale” for motionsafdelingen. Endvidere oplyste 
formanden, at der under punktet eventuelt kort ville blive orienteret om de 

foreliggende planer for haludvidelsen. 
 
 

Beretningen blev herefter taget til efterretning med klapsalver fra de fremmødte. 
 

Dirigenten gav herefter ordet til kassereren for gennemgang af regnskab. 
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3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. 

 
Eksemplarer af årsregnskabet blev omdelt og samtidig vist på PowerPoint. Sigrid 

indledte gennemgangen med, at revisionen havde givet ros for at afdelingen havde 
positivt resultat for 2015. Der blev undervejs i gennemgangen kommenteret på 
enkelte poster i regnskabet – både på indtægts- og udgiftssiden, herunder 

 
 Stort set ingen kommunalt tilskud længere, på grund af medlemmernes alder 

 Erkendtlighed til trænerne mindre end det foregående år 
 Gavekort til Jog & Go bogført med + tkr. 2,5 ekstra=tilgodehavende som 

afventer at blive brugt 

 Udgifter tkr. 29 – andre udgifter er til vore arrangementer bl.a 
sommerafslutning og øvrige arrangement 

 Et økonomisk overskud fra begyndertræning skyldes at B. Svendsen har opnået 
sponsorat til indkøb af T-shirts 

 Søen Rundt et beskedent underskud som følge af indkøb af medaljer til ekstra 2 

år som er bogført i år 
 Meget tilfredsstillende overskud på tkr. 70 vedr. VHM efter at der er doneret 

tkr. 20 til kræftens bekæmpelse 
 vinterløbet har lige løbet rundt (samarbejde mellem HOK, AK-Kilen og Mejdal-

Halgård) 
 Pænt overskud på tkr. 20 fra Holstebro Bymaraton, som desværre ikke indgår 

til næste år som følge af at Holstebro Bymaraton er afholdt for sidste gang 

 Andre møder og gaver vedr. bestyrelse og udvalg 
 Fællesomkostninger der dækker krus, tallerkner og øvrige småanskaffelser, og 

en ekstra ordinær post vedr. reparation af bil. 
 
 

Et tilfredsstillende regnskab med et samlet overskud på tkr. 42 og en formue på t.kr. 
432.  

 
Efter gennemgang af driftsregnskab var der følgende kommentar/spørgsmål: 
 

Arne Sieljacks: 
Spurgte til posten – Andre løbsudgifter på tkr. 16,7 

Sigrid: Mejdal-Halgaard kører regnskabet for alle 3 vinterløb, og er således 
           udgifter til alle 3 løb. 
            

Karl: Karl supplerede med, at udgifter til vinterløb som i 2015 har udgjort tkr. 36 total 
dækker alle 3 løb. 

 
Herefter bad dirigenten kassereren gennemgå statusposter. 
 

Efter kort gennemgang heraf kom der følgende spørgsmål/kommentarer fra 
forsamlingen. 

 
Karsten Eriksen: 
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Ønskede klarhed om, hvorvidt det fremgik af klubbens love og vedtægter, hvorledes 

brug af formuen skulle defineres. 
Svar fra formanden: Nej, op til bestyrelsen 

 
Sigrid supplerede med følgende: 
Formuen kunne bruges til mange formål, og følgende blev oplyst/foreslået: 

 
Oplysning: tkr. 75 afregnes til den kommende haludvidelse på et tidspunkt 

Forslag: gave til medlemmerne, indretning af ”redskabsrum” til midlertidig 
samlingssted for motionsafdelingen, flere klubbetalte løbsarrangementer m.v. 
 

Opfordrede medlemmer til at komme med ideer. 
 

Regnskabet blev herefter godkendt med klapsalver. 
 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

 
Dirigenten orienterede om at der var indkommet 1 forslag til behandling. Forslaget 

der var stillet af Arne Sieljacks, var formuleret således: 
 

”Der stilles forslag om at referater fra bestyrelsesmøder bliver lagt ud, så alle 
medlemmer af klubben vil kunne læse dem. 
Dette for at medlemmerne har mulighed for at få indblik i, hvad der bliver arbejdet 

med her og nu, og hvilke fremtidsperspektiver bestyrelsen arbejder hen imod.” 
 

Arne blev forespurgt hvorvidt han ønskede at motivere forslaget yderligere: Ja, 
et ønske om løbende information om, hvad der sker i klubben, mod nu hvor der alene 
er information 1 gang om året til generalforsamlingen. 

 
Samtidig skulle forslaget sikre at alle medlemmer blev orienteret, kunne komme med 

evt. input/ideer undervejs, der kunne gøre at flere i klubben tog ejerskab. 
 
Halling: 

Halling redegjorde for, at bestyrelsen ikke ønskede at offentliggøre referater, da disse 
bliver betragtet som et internt arbejdsredskab for bestyrelsen og kunne indeholde 

følsomme oplysninger af en hver art som ikke ønskedes videredistribueret. En enig 
bestyrelse anser offentliggørelse af referater som ”at blive kigget over skulderen” og 
yderligere administrativt arbejde i form af 

2 mødereferater – et internt og et eksternt – det ønsker bestyrelsen ikke. Samtidig 
skal vi også huske på, at en vedtagelse af forslaget også kommer til at gælde for 

fremtidige bestyrelser.  
Sluttelig oplyste Halling at bestyrelsen ønskede delvis at imødekomme forslaget og 
fremlagde følgende ændringsforslag: 

 
”Bestyrelsen vil med mellemrum udsende nyhedsmails til alle medlemmer. 

I mailen vil det fremgå hvad der rører sig i bestyrelsen, og hvilke planer bestyrelsen 
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har for fremtiden. Nyhedsmails udsendes efter behov og i det omfang bestyrelsen 

finder det nødvendigt.” 
 

Dirigenten forespurgte om der var kommentarer fra medlemmerne. 
 
Hans Østergaard: 

Ønskede en fast frekvens på udsendelse – f.eks. hvert kvartal. 
Henviste til, at han da gerne ville have vidst, at motionsafdelingen skulle bidrage med 

tkr. 75 til haludvidelsen. 
 
Dirigenten forespurgte hvorvidt bestyrelsen kunne leve med denne ændring til 

forslaget. 
 

Bestyrelsen accepterede og ændringsforslaget har nu følgende ordlyd: 
 
”Bestyrelsen vil med mellemrum udsende nyhedsmails til alle medlemmer. 

I mailen vil det fremgå hvad der rører sig i bestyrelsen, og hvilke planer bestyrelsen 
har for fremtiden. Nyhedsmails udsendes minimum hvert kvartal og i det omfang 

bestyrelsen i øvrigt finder det nødvendigt.” 
 

Kommentarer/debat fra forsamlingen til forslag og ændringsforslag: 
 
Søren Christensen: 

Brød sig ikke om reaktionen fra bestyrelsen omkring håndtering af forslaget. Følte der 
var tale om gidseltagning. Henviste i øvrigt til, at referater/beslutningsreferater 

sagtens kunne håndteres i det offentlige rum. 
 
Åse Skytte: 

Efterlyste om øvrige afdelinger under GIK offentliggør referater i dag. 
Halling kommenterede på, at det er den enkelte bestyrelse der afgør offentliggørelse 

eller ej. 
 
Per Sørensen: 

Tilkendegav at det ikke var rart at debattere under pres, men at et beslutningsreferat 
som minimum kunne være formålstjenlig. 

 
Anette Jensen: 
Informerede om, at referater fra ledermøder (anden forening) blev lagt ud – også 

med følsomme oplysninger. Blev accepteret. 
 

Arne Sieljacks: 
Efter input/debat m.v. blev det tilkendegivet at kravet måtte være at nyhedsmails 
skulle udsendes MINIMUM hvert kvartal – 4 gange årligt. 

 
Hanne Søe: 

Kunne tilslutte sig bestyrelsens ændringsforslag omkring nyhedsmails, men tilføjede 
samtidig at familiens forslag var tænkt i en positiv ånd, og at offentliggørelse af 
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bestyrelsens planer og hvad der i øvrigt rører sig, kunne give inspiration til input 

løbende. 
 

Inger Hartvigsen: 
Gjorde opmærksom på at nuværende bestyrelse gør det godt, arbejder som frivillige 
og der bør tænkes på, at der ikke skal lægges yderligere byrder på bestyrelsen. 

 
Halling: 

Kommenterede på forsamlingens input, der mundede ud i, at bestyrelsen fortsat 
ønsker at agere efter de regler og muligheder vi har overfor evt. forslagsvedtagelse. 
 

Dirigenten tog herefter ordet og oplyste at vi nu var klar til afstemning, og hvorvidt 
forsamlingen ønskede skriftlig afstemning eller blot håndsoprækning. 

Håndsoprækning tilstrækkelig. 
 
Inden afstemning trak forslagsstilleren det indsendte forslag tilbage, hvorfor der alene 

var afstemning om bestyrelsens tilrettede ændringsforslag. 
Forslaget blev vedtaget med 45 stemmer for. Ingen stemmer imod og ingen stemmer 

hverken for eller imod. 
 

5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
 
     1. Valg af formand – Halling Boutrup 

     2. Valg af bestyrelsesmedlem – Tommy Nielsen 
     3. Valg af 1. og 2. suppleant   

         1. Suppleant – Erik Wriedt, modtager IKKE genvalg 
         2. Suppleant – Karl Svendsen, modtager genvalg 
 

Der var ingen modkandidater til formandspost og bestyrelsesmedlem, hvorfor Halling 
og Tommy blev valgt med akklamation. 

 
Dirigenten efterspurgte forslag til suppleanter: 
Ole Gunnar Ødegaarden og Hans Østergaard blev foreslået. Karl Svendsen 

genopstiller også og modtager valg. 
 

Herefter skriftlig afstemning, og dirigenten oplyste at hver stemmeseddel må 
indeholde op til 2 navne. 
 

Tæt afstemning som følger: 
Karl: 39 

Hans: 34 
Ole: 25 
 

Karl og Hans valgt. 
 

Alle blev ønsket tillykke med valget. 
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6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet 

 
Bestyrelsen fik igen i år bemyndigelse til at udpege repræsentanter til 

repræsentantskabet. 
 
7. Eventuelt. 

 
Erik fik indledningsvis herefter overrakt erkendtlighed som tak for 

bestyrelsesarbejdet. 
 
Dirigenten oplyste om, at bestyrelsen havde en række emner til dette punkt, og at der 

under dette punkt intet kunne besluttes, men alene debatteres. 
 

Kaffen og de dejlige kager trængte sig på, og blev indtaget sammen med punktet 
eventuelt. 
 

Bestyrelsen havde følgende punkter til gennemgang/debat under eventuelt: 
 

    1. Klubbens profil 
    2. Medlemmer til udvalgene (træner og sponsorudvalg) 

    3. Gavepolitik i klubben (gaveudvalg) 
    4. Udvidelse af Mejdal Hallen 
    5. Repræsentanter til husstandsindsamling 

    6. Log-in/betaling 
 

 
Halling gennemgik de enkelte plancher og der blev tilknyttet forslag/kommentarer 
undervejs til de enkelte punkter. 

 
Klubbens profil:  

 
Tilføjelse af aktiviteter: 
Madklub 

Begyndertræning 
 

Tiltrække nye medlemmer: 
Spinningshold kunne inviteres til løbetræning (prøvetræningsuge) 
Samarbejde med idrætslærere på gymnasier og handelsskoler omkring plan for 

træning op til et løb – f.eks. Hamborg maraton eller andre maraton løb, hvor der 
tilbydes stafet (4 løbere deler et maraton) (unge under 18 år kan deltage) 

 
Medlemmer til udvalgene: 
Vi mangler medlemmer til træner og sponsorudvalg inkl. en skribent. 

 
Gavepolitik 

 
Planchen var tiltænkt som inspiration og til nytænkning for medlemmerne, og en 
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belysning af, at initiativ for indsamling IKKE sker fra bestyrelsens side. 

Der kom kommentarer til måden vi gør det på i dag, og input til, hvorledes man evt. 
kunne håndtere det i fremtiden. 

Nogle af kommentarerne var, at indsamlinger måske godt kunne være lidt 
anmassende overfor nye medlemmer. De fleste indsamlinger sker til dem man kender 
godt, man giver/får måske også fra medlemmer som man knap nok ved hvem er. 

Nogle runde fødselsdage går måske tabt, hvis medlemmer periodevis ikke kommer i 
klubben af den ene eller anden årsag. Gavebeløbet kan være af varierende størrelse 

til de enkelte. 
 
En gavekasse blev foreslået - lettere at forholde sig til generelt og som ny, samt at 

ingen bliver glemt.  
Helt afskaffelse af indsamling er også nævnt. 

 
Forslag om offentliggørelse af årets runde fødselsdage på hjemmesiden 
blev nævnt. Håndtering kræver oplysninger fra medlemslisten, og accept fra 

medlemmet ligesom der er administrationsopgaver forbundet med tømning af konti 
(efter betaling med mobil pay/swipp/overførsel) og indkøb af gave til medlemmet 

 
Retningslinier for hvad man samler ind til bør defineres. 

Sygdom kan komme under her – MEN, hvornår er man syg? 
Gaveudvalg? 
 

Udvidelse Mejdal Hallen: 
 

Halling orienterede ud fra forevisning af plancher omkring haludvidelsen, inde og ude 
samt økonomisk budgetforslag. 
Foreslået løbesti kunne måske med fordel erstattes af cindersbane. 

 
Repræsentanter til husstandsindsamling. 

Der blev efterlyst hvorledes og hvor indsamlingen skulle foregå.  
Lene Faklam som også var tilstede på generalforsamlingen belyste, hvorledes det var 
tænkt det skulle foregå. 

 
Indformationsmøde den 25.2.2016 for ambassadører(indsamlere). Tanker om at disse 

indsamlere udstyres med info materiale, brochurer og flyers der belyser hvor meget 
der skal indsamles, og hvad det evt. kunne betyde for den enkelte husstand. 
Det tilstræbes at der bliver så mange indsamlere, at ambassadøren kan indsamle på 

egen gade hvor han/hun er kendt med chance for, at indsamlingsbeløbet bliver af 
”rimelig” størrelse. 

Husstandene besøges 3 gange. 
Det donerede beløb er fradragsberettiget og skatten betaler dermed 33% 
Alle bidrag er velkomne til at støtte en god sag. 

 
Der mangler en kasserer til Hovedbestyrelsen. Sig til, hvis interesse. 

Mød op til generalforsamlingen den 11.4.2016 kl. 18.30 og gør din indflydelse 
gældende. 
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Stemmer: 2 stemmer pr. afdeling + 1 stemme pr. 100 medlemmer 

Alle er velkomne til at møde op 
 

 
 
Log-in/betaling 

 
Hurtig gennemgang af log-in billedet på hjemmesiden og kort orientering om ny og 

hurtig løsning til, hvorledes trænerudvalget ved simpel log-in fra hjemmesiden kan 
lægge løberuter ud. 
 

Der arbejdes der på p.t. 
Der findes utallige gemte ruter p.t., som desværre lige nu ikke er ret læsbare, hvorfor 

det vil være hensigtsmæssigt at fodre kartoteket med ny. 
Endomondo og garmin ruteplanlægger er foreslået som værktøj. 
 

Herefter var ordet frit. 
Erik Wriedt: 

Takkede for sin fine gave (træelefant) 
 

Åse Skytte: 
Opfordrede os alle til at tænke på hvor langt klubbens sociale engagement skal 
række. Her tænkes f.eks. på tilbud om løbetræning for beboere på Ny Skovlund 

 
Arne Sieljacks:  

Bruge nogle af klubbens reserver til igangsætning / tilskud til måske disse beboere i 
en eller anden form  
 

Herefter ingen kommentarer. 
 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden og god debatlyst, og erklærede aftenens 
dagsorden for udtømt og gav ordet til formanden. 

 
 

Halling takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen der udløste 
fortjente klapsalver. 
Desuden takkede Halling for valget, takkede for stort fremmøde og takkede af for en 

god aften og ønskede at alle kom godt hjem.  
  

 
Referent: 
11.02.2016/Annette Krogh 


