Generalforsamling 2017
Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.30 afholdt Mejdal-Halgård Motion
generalforsamling hos Arne Hald A/S, Sletten 47, Holstebro.
Generalforsamlingens dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for der forløbne år til godkendelse.
Behandling af eventuelt indkomne forslag.
a. Valg af kasserer (Sigrid Antonsen)
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Annette Krogh og Frede Philipp)
Annette modtager ikke genvalg.
Frede overlader gerne sin post til yngre kræfter.

c. Valg af 1. og 2. suppleant (Hans Østergaard og Ole Gunnar
Ødegården)
6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet.
7. Eventuelt.

Referat
Efter kort velkomst fra formanden til de 45 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 varslet rettidigt, var lovlig og beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte stemmeberettigede.
Varslingen var sket rettidig via offentliggørelse i 5. udgave af
Mejdalbladet 2016 og annoncering på Mejdal-Halgård Motions hjemmeside.
Derudover udsendt varsling og dagsorden til foreningens medlemmer
via conventus pr. 1.1.2017.
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Dagsordenen blev fremvist og gennemgået af dirigenten.
Ingen indkomne forslag til behandling under pkt. 4
Som referent blev foreslået sekretær Annette Krogh og som
stemmetællere - Flemming Jensen og Daisy Wium
Ordet blev derefter videregivet til formand Halling Boutrup til
fremlæggelse af årsberetning for 2016.
Oplyste at gennemgangen af beretningen i år ville ske i form
af fremhævelse i hovedpunkter
Oplyste samtidig at den fulde beretning bliver lagt på Mejdal-Halgårds
hjemmeside i løbet af den kommende weekend
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretningen blev fremvist på power point plancher i takt med
formandens gennemgang.
Plancher der fik særlig opmærksomhed var:










Medlemsplanchen:
Bekymring omkring tilbagegang i aktive medlemmer
Jog & Go:
Stabilt fremmøde - 50-60 personer om sommeren / 15-20 medlemmer
om vinteren
Løb og motion:
Fastholdelse af træningstider, tirsdage, torsdage og søndage som
tidligere år
Specialtræning:
Hanne og Tommy har stået for træningsforløb + specialtræning op til
planlagte løb/klubture
Gruppen er udvidet med Brian og Annika, der begge har gennemgået
DGIs trænerkurser.
Som nyt tiltag er indført motion +
Tak til udvalget for godt arbejde
Coretræning:
Ingen tilslutning og hal-timer aflyst
Fartholdere:
Fartholderkonceptet videreføres - dog som selvstyrende team fra
efteråret 2016 der både står for fremlæggelse af ruter, laver
fartholderplaner og finder selv afløsere ved afbud.
Kommunikationen var tiltænkt at skulle foregå via Face-book. Da alle
ikke er på face-book og heller ikke ønsker at komme det, og det ansås
for nødvendig med en fartholderplan
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har J. E. Jørgensen tilbudt udarbejdelse af planer foreløbig for 2017 for
alle fartgrupper. Tiltaget er blevet hilst velkommen.
Tak fra formanden til alle fartholdere der har været tro og kommet hver
gang.
Begyndertræning (30 stk):
I 2016 var der 47 deltagere, hvoraf 3 er blevet medlemmer
Svært at fastholde og integrere nye medlemmer
Oplyst at det forventes at sætte 30 deltagere som minimum for opstart i
2017
Vinterløb:
26. sæson der fortsat er et samarbejde mellem Holstebro Løbeklub, AKkilen og Mejdal-Halglård motion
Tilbagegang i deltagere i forhold til 2015
Søen Rundt:
Fald i deltagerantal i forhold til 2015
Anses som en fordel at Søen Rundt afholdes i byfest-ugen.
Vestjysk Halvmarathon:
Fald i deltagerantal i forhold til 2015
Deltagerantallet skulle gerne runde de 1000 igen
Der er udarbejdet DGI analyse på løbet, hvor der er 50% der har afgivet
svar.
Kan findes i beretningen via hjemmesiden.
En del sponsorater udløber allerede fra 2017.
Årshjulet:
Opfordring til at bakke op om løbsarrangementerne som årshjulet
tilrettelægger.
Der har i årets løb været begrænset tilslutning
Eat to perform har været et anderledes tiltag - deltagerbegrænsning ca.
20 - men til gengæld fuldtegnet.
Sociale islæt:
Planchen gennemgået.
Klubfest, Claus Heckman, tur til Møllesøen, Biatlon, Sommerafslutning,
Sommersvømning i Mejrup.
Tak til festudvalget for arrangementet.
Conventus:
Fungerer. Bestyrelsen har været på kursus siden sidst
We-time:
Indkøb af nyt udstyr i 2017
Hjemmesiden:
Intet nyt
Sponsor-Medie udvalg:
Vi har hårdt brug for "sælgere"
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Derudover sendte vi igen en tanke til Karl Svendsen, som ikke er blandt
os mere.
Undervejs i beretningen blev øvrige udvalg også rost for det store
arbejde de gør for klubben.
Anerkendelse i form af klapsalver.
Det fremgik også af beretningen at 2 af klubbens medlemmer havde
udfordret sig selv igen i 2016.
Bente Haislund havde cyklet til Paris for 3. gang og
Pia Graagaard havde udført en 1/2 ironman.
Vores tidtagere Søren og Hans der tager tid hos lokale løbeklubber
omkring Mejdal, bliver ofte spurgt - Hvor bliver Mejdal løberne af?
Opfordring til at bakke lokalklubber op, mød op i vores klubtøj og
foretag tilmelding under Mejdal-Halgård Motion.
Afslutningsvis takkede Halling alle for hjælp og opbakning til
arrangementerne i årets løb.
Takkede bestyrelsen for stor indsat og engagement og godt
samarbejde i 2016, samt en speciel tak til Annette Krogh for stor
arbejdsindsats og engagement i klubben i 9 år.
Dirigenten takkede formanden for en god beretning, der bar præg af,
at 2016 havde været et aktivt år.
Forespurgte forsamlingen hvorvidt beretningen gav anledning til
spørgsmål/kommentarer.
John Linde:
Hvad gør man, hvis der IKKE er 30 til begyndertræning MEN 25 løbere
Halling: Kommenterede på at min. antal fremgik af hjemmesiden
Per: Forslag om, at trække løberne med ned til "normal" mødested for
træningsstart
Svar/kommentering udsat til senere på dagsordenen.
Ingen øvrige bemærkninger fra forsamlingen til beretningen.
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
Årsregnskabet blev igen i år fremvist på PowerPoint.
Sigrid gennemgik regnskabet og kommenterede på enkelte poster i
regnskabet - både indtægts- og udgiftssiden, herunder













Klubfest - indtægt som sociale arrangementer + salg drikkevarer (tkr.
23) og udgift klubfest (tkr. 43 inkl. musik) = udgift for klubben.
Sponsorater - mindre indtægt end i 2016 - forventning til fortsat fald i
2017, medmindre der etableres nye sponsorer
Kommenterede specielt på udgifter til Stafet for Livet, kursus- og
trænerudgifter, og annoncerings-udgifter generelt, hvor det blev
oplyst, at annoncering fremadrettet fortrinsvis ville ske via sociale
medier og andet ..
Andre udgifter tkr. 26 – andre udgifter er til vore arrangementer bl.a.
sommerafslutning og øvrige arrangementer (Eat to perform)
Et mindre underskud fra begyndertræning i år - Evt. indkøb af T-shirts
kunne evt. formidles via Sportmaster og "honoreres" via årlig sponsorat
Søen Rundt - ærgerligt med underskud der var højere end i 2015.
Udgifter dækker is til børnene, sponsorat til hospitalsklovne,
præmier, større hjælperudgifter end foregående år. SR burde kunne
"løbe rundt" som et minimum.
Mindre tilfredsstillende overskud på tkr. 48 vedr. VHM efter donation på
tkr. 14 til kræftens bekæmpelse. Fortsat store omkostninger til
afvikling af løbet, herunder ca. tkr. 10 til toiletvogne.
Vinterløbet har givet overskud i 2016 - HOK overtager regnskabet fra
2017
Andre fællesomkostninger dækker: Nye låse til skabe (tkr. 12), Målportal
(tkr. 23) og nye bannere (tkr. 7) + bankgebyr og conventusgebyr

Årets underskud tkr. 65.9 og et fald i EK efter ny hensættelse til
udbygningen af Mejdal-hallen på yderligere tkr. 75.
EK udgør nu tkr. 291
Dirigenten takkede for regnskabsgennemgangen, og forhørte sig,
om der var spørgsmål/kommentarer til regnskabet.
Karl Johan:
Er lejeudgiften til toiletvogne (VHM) nødvendig?
Halling: Ja, det er krav, efter at løbet er blevet certificeret.
Ingen yderligere kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt med klapsalver
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4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen forslag til behandling
5. Valg af bestyrelse
a. Valg af Kasserer (Sigrid Antonsen)
Valgt
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Annette Krogh og Frede Philipp)
Annette modtager ikke genvalg
Frede overlader gerne sin post til yngre kræfter.
Bestyrelsen foreslog: Hanne Lorenzen
Birte Svendsen foreslog: Jens Erik Jørgensen
Spørgsmål/kommentarer fra salen, inden afstemningen blev igangsat.
Forespørgsel: Er det muligt for de foreslåede at kommentere på
hvorvidt de ønskede at opstille.
Svar: Ja
Jens Erik, Frede og Hanne Lorenzen kom hver især med kommentarer
til et evt. valg til bestyrelsen.
Forespørgsel: Kan alle 3 emner vælges?
Svar: Nej
Forespørgsel:
Har suppleanter stemmeret
Svar: Ja
Dirigenten forklarede at både suppleanter og bestyrelsesmedlemmer i
Mejdal-Halgård motion har stemmeret.
Afstemning igangsat:
Dirigenten opfordrede til at afgive 2 navne på stemmesedlen
- 3 medlemmer til 2 bestyrelsesposter.
Offentliggørelse af valg efter kaffepausen og genoptagelse af
generalforsamlingen.
Valget af 2 bestyrelsesmedlemmer faldt på:
Jens Erik Jørgensen og Frede Philipp
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c. Valg af 1. og 2 suppleant (Hans Østergaard og Ole Gunnar Ødegården)
Halling forespurgte Hanne L. hvorvidt hun kunne være interesseret i en
suppleant post: Svaret var NEJ TAK
Ingen øvrige forslag fra salen til suppleantposten.
Hans og Ole valgt for det kommende år.
6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet.
Bestyrelsen fik igen i år bemyndigelse til at udpege repræsentanter til
repræsentantskabet.
7. Eventuelt
Dirigenten oplyste til dette punkt, at emner kunne debatteres men
at intet kunne besluttes.
Der kom flere kommentarer på banen bl.a. bestyrelsens udmelding
omkring udtræden af bestyrelse i 2018.
Bestyrelsen - afgang af bestyrelsesmedlemmer i 2018
+ udsendt mail til medlemmerne
Odd:
Negativt at melde budskabet ud nu
Halling:
Kommenterede på baggrunden for det
Karl Johan:
Undrede sig også over udmeldingen/årsager til mail Hvad sker der lige? - samarbejdsvanskeligheder, ved at "lukke" ned?
Må bede om hjælp så vi kan hjælpe hinanden i større omfang en nu!
Sigrid:
Bebudede at 19 års virke i klubben - og med udsigt til at både Sigrid
og Halling sandsynligvis ikke kom i løbeskoene mere, burde medlemmerne
være taknemmelige for, at der fortsat blev gjort et stykke arbejde i og for
klubben!
Hans:
Kommenterede på, at han havde været arkitekten til mailen, og at alle
p.t. havde personlige grunde/årsager til p.t. at komme med udmeldingen
allerede nu. Det er selvfølgelig uheldigt, at der i 2018 er mange der
ønsker at træde ud.
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Frede:
I har alle stemt, og fået den bestyrelse i har valgt
Per:
Har forståelse for at Halling stopper men samtidig respekt for at udføre
et stykke arbejde i bestyrelsen på trods af, at man ikke er aktiv løber.
Odd:
Undrer sig over, at bestyrelsen ikke har udpeget nye
suppleanter/bestyrelsesmedlemmer på forhånd og forsøgt
at finde afløsere
Halling:
Har tidligere være kutyme - fravalgt, idet bestyrelsen har mødt kritik.
Medlemmerne har jo sandsynligvis heller ikke "prikket" nogen ud.
Åse:
Fortæl de gode historier, og lad være at udbrede de negative historier
Søren C:
Opfordring - Vi har nu 1 år til at finde nye medlemmer til bestyrelsen
Vi skal huske at bestyrelser forvalter deres poster efter bedste evne
Årshjulet:
Hanne Søe:
Efterlyste medlemmer til årshjulsudvalget og motiverede for
at nogle meldte sig nu/snart
Planlægger på både kort og lang bane
Maratonklubtur i 2018 bliver til Flensborg (Pinsen)
Udvalgsmedlemmer nu: Hanne S, Erik J, Søren C,
og Hans Ø fra bestyrelsen.
Udvikling af klubben og diverse kommentarer:
Vibeke:
? til hvor opgaven ligger - i årshjulet / andet udvalg?
Vil gerne være med til arbejdet omkring udvikling af klubben og få vendt
det dalende medlemstal
Hvor finder vi de nye medlemmer, hvordan rammer vi dem, hvornår
rammer vi dem, skal vi have helt nye ideer/nye tiltag i gang for at
tiltrække.
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Kan vi lave kombinationer på tværs – Yoga/sundhedstiltag/spinning/
fællesskaber med andre klubber/Holstebro Kommune
Mulighederne synes mange
Brian:
Nævnte at motion + er for ALLE - uanset alder, køn, og fart!
Halling:
Vigtig pointe omkring samarbejde/tiltag - rettet mod Vibeke
Vibeke:
Pop-Up fitness - hvad er det - hvad gør de af tiltag for deltagerne - kost,
ernæring, træning, .....
Er vi for målrettede!
Dorte:
Det kan være svært at få de unge familier hjemmefra kl. 18.30
Kl. 19:30 er formentlig et bedre tidspunkt - kunne vi tilbyde løberuter
til unge familier i Halgård området?
Per:
Tror at der skal være noget at være mere fælles om, og så være
vedholdende!
Nævnte VM i København - stor tilslutning og målrettet træning Super oplevelse - men pusten blev TABT efterfølgende
Hvis der kommer 25 nybegyndere - kunne man forestille sig, at disse var
en del af den almindelige træning? Samme mødested og bedre mulighed
for at sætte ansigt på nybegynderne fra dag 1. – og omvendt.
Hans:
Udfordringen er alle steder - der er ikke nogen at løbe med så kan man jo lige så godt løbe selv.
Problemstillingen er ikke alene hos Mejdal-Halgård - Også en udfordring
andre steder. Tanker om samarbejde?
Nævnte tiltag som påstigningsløb i løbet af året - (1-2 måneders træning
mod et nærmere fastsat mål/distance) - der planlægges ad-hoc
hen over året.
Nævnte udfordringen med at der ikke er korte distancer Kunne evt. "sløjfe" den lange rute. Alle følges ad fra start, men hvor
den "korte" rute ender ved Mejdal-hallen og løberne der er på ”lang”
distance blot fortsætter distancen til ende.
Målrettet face-book tiltag: Far løber tirsdag - Mor løber torsdag
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Lone:
Kl. 18:15 et dårligt tidspunkt for mange (erfaring fra spinningslokalet)
Lene B:
Savner et løbekoncept/værdigrundlag
HVORFOR skal vi løbe i Mejdal
En arbejdsgruppe kunne måske arbejde på udvikling
Søren:
Obs på at motionsvaner ændrer sig
Forslag omkring indførsel af klippekort til forskellige "motionstyper"
som en del af kontingentet
Mange tænker måske - hvad passer i mit liv nu?
Annette Jensen:
Begyndertræning:
- tage hånd om løberne i starten - nogle har lige rejst sig fra sofaen
- tilbyde ekstra træning om torsdagen
- fået tilsagn fra 2 fra begynderholdet 2016 der gerne vil være
hjælpetræner om søndagen
- tilbyde 3 km distancer efter sommerferien, for at få nybegynderne
til at fortsætte
Åse:
Rigtig vigtig at Mejdal-Halgaard som klub holder fast i det vi er gode til, og
vil kendes for og blive bedre til at TAGE IMOD nye medlemmer.
Per:
Uddannelse trænere - lærer de også at tilbyde træning til skadede løbere?
Tilbud efterlyses som Råd og vejledning og træning til skadesramte,
så de fortsat er aktive i klubben i skadesperioden.
Bjarne S:
Hørt mange kreative ideer. Forslag til at de mange gode ideer kunne
udvikles, hvis der blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på
udarbejdelse af målsætning og igangsætning af proces!
Halling:
Klubbens profil kan måske trænge til en tilretning
Er Kommunen samarbejdsvillig / er DGI ?
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Orienterede om, at der var en ny "sponsorpakke" på vej til nuværende
og kommende sponsorer - Guld, Sølv og Bronze pakke

Daisy:
Foreslog markedsføring på respektive arbejdspladser
Yderligere tiltag overfor skoleklasser til vores løb
Karsten:
Kunne vi få flere løbere til VHM hvis vi kombinerede det med
Trail/adventureløb
Måske en tendens til, at flere løbere foretrækker korte distancer
Lene B:
Er VHM efterhånden blevet et forældet løb?
Annette K:
Takkede medlemmer og bestyrelse for den flotte Vase og takkede
bestyrelsen for godt samarbejde gennem årene.
Spørgsmålene/kommentarer under punktet eventuelt var efterhånden
udtømt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og god debat, og erklærede
aftenens dagsorden for udtømt og gav ordet til formanden.
Halling takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen
der udløste fortjente klapsalver.
Herefter tilføjede han kort, at haludvidelsen kommer i gang i 2017
og at der p.t er indsamlet 1,5 millioner til formålet.
Halling erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Tak for i aften
Referent: 12.02.2017/Annette Krogh
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