Generalforsamling 2018
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.30 afholder klubben generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i år hos Arne Hald A/S, Sletten 47, 7500 Holstebro.
Generalforsamlingens dagsorden i henhold til vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbende år
Forelæggelse af regnskab for det forløbende år
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Valg af formand (Halling Boutrup – modtager ikke genvalg)
b. Valg af 1. bestyrelsesmedlemmer
Tommy Nielsen (modtager ikke genvalg)
c. Valg af 1. og 2. suppleant
Hans Østergaard (modtager ikke genvalg)
Ole Gunnar Ødegaard (modtager ikke genvalg)
6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet.
7. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
På bestyrelsens vegne
Halling

Referat

1.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Bjarne Krogh som dirigent, der med klapsalver blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget, 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 2017 og annoncering på
Mejdal-Halgård Motions hjemmeside. Derudover var der udsendt varsling sammen med
nytårshilsen og dagsorden til foreningens medlemmer via conventus pr. 1.1.2018.
Dagsordenen blev fremvist og gennemgået af dirigenten.
Ingen indkomne forslag til behandling under pkt. 4
Som referent blev foreslået sekretær Jens-Erik Jørgensen og som stemmetællere udpeget Nini
Olesen og John Overgaard
Ordet blev derefter videregivet til formand Halling Boutrup til fremlæggelse af årsberetning for
2017.
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2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år – Formandens beretning for året 2017.
Halling oplyste at gennemgangen af beretningen også i år ville ske i form af fremhævelse i
hovedpunkter. Han oplyste samtidig at den fulde beretning bliver lagt på Mejdal-Halgård Motions
hjemmeside i løbet af den kommende weekend.
2017 var Mejdal-Halgård Motions 36. sæson.
Der har i årets løb været afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Følgende plancher blev gennemgået:
Halling gennemgik medlemsstatistik, udviklingen fra 2013 til 31.12.2017 og pr. 01.02.2018.
Total set er vi gået frem i forhold til 2016, men det er fordi vi har delt kontingent op i flere
kategorier, hvilket også giver god mening.
Træningen:
”Jog & Go” motion i håndkøb kører uændret videre. De mødes en gang ugentlig. Mandag aften i
sommerhalvåret og søndag formiddag i vinterhalvåret.
Der er stabilt fremmøde, i sommerperioden ca. 50-60 deltager, i vinterperioden 15-20 deltager.
Aktiviteter spænder fra julefrokost med SS (Sild og Snaps) til forskellige udflugter.
Hvert år hjælper de med i projektet ”Hold Mejdal rent”.
39 forskellige ture bringer afveksling i træningen og det styres af 20 frivillige guider. Mange tak til
guider og alle deltager for mange hyggelige timer.
Løb / Motion +:
Ugens løbetræning er uændret tirsdag og torsdag kl. 18:30 og søndag kl. 10:00.
Alle med start fra hallen.
Lørdag morgen kl. 08:00 mødes mange i Vestre Plantage til et frisk morgenløb.
Trænerteamet består af Odd, Brian og Tommy, som planlægger (træningsplan) frem imod events,
f.eks. Ærø Multi Marathon dels planlægning og gennemfører Motion + hvor alle kan være med.
Ruteplanlæggere er: Ole Gunner, Hans, Tommy og Brian.
Søndag er som tidligere år fartholderfri.
Specialtræning:
Gennem 2017 er der lavet træningsplaner op til løb og klubture. Brian, Tommy og Annika sørger for
træningsforløb op til de i årshjulet planlagte løb og klubture.
Annika deltog alene først på året.
Stor Tak til Tommy, Brian og Annika.
Fartholderne:
Vi har holdt fast i fartholder til tirsdag og torsdag træningen.
Det har til tider været svært for trænerne. Det sker tit, at en fartholder udebliver uden at have
fundet en afløser. Det er ikke godt, da der er mange som regner med dem.
Jens-Erik har overtaget vagtplanen.
Tak for indsatsen til jer fartholdere.
Er der nogen som har lyst til en tjans som fartholder, så meld jer til Jens-Erik.
Begyndertræning:
I 2017 var der også begyndertræning.
Der var en del snak om, om vi skulle fortsætte, om projektet skulle udskydes til efter sommerferien
eller helt lukkes ned.
Det var begynder-teamet ikke helt enige i. Projektet fik derfor en chance til.
Teamet Anette, Krestine og Odd gjorde det rigtig godt.
Af de 51 som deltog i projektet, har de 12 meldt sig ind i klubben for resten af året 2017.
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Det er svært at integrere nye løbere i klubben. Er vi blevet for dygtige.?
I år 2018 er begyndertræningen startet 1½ måned før end tidligere.
Hurtig løbere:
På trods af vores store indsats med træningen, kan vi stadig ikke tiltrække hurtigløber til klubben.
Vi håber at Motion+ træningen kan trække flere løbere til.
Da vi skal gerne have bredden med i klubben.
Her efter gennemgik Halling de forskellige arrangementer vi planlægger:
Vestjysk Vinterløbs 27 sæson:
Vinterløbene afvikles i samarbejde med Holstebro Løbeklub og AK Kilen, Struer.
Fra os var det Søren Rahbek, Tommy Nielsen og Halling Boutrup, der stod for løbet. Samlet var der
flere i året 2017 (811) som gennemførte end i året 2016 (689).
Søen Rundt og Vestjysk Bank børneløbet.
Den 8. juni afvikles ”Søen Rundt” for 15. gang.
Der var cirka 150 løbere mindre end i 2016.
Vestjysk Halvmarathon:
Den 4. november afvikledes Vestjysk Halvmarathon for 20. gang.
På baggrund af deltagerantallet i 2016 trak formanden en gammel hest ud af stalden. ”Hvorfor
laver vi ikke en alternativ kort rute?”
Efter lidt dialog blev bestyrelsen enige om at tilbyde den korte rute i det 20. jubilæumsudgave af
Vestjysk Halvmarathon, først som et forsøg.
På den efterfølgende evaluering besluttede bestyrelsen at gøre ruten 11,1 km permanent
fremover.
Deltagerne på halvmarathon steg med 40 løbere, men der kom 222 løbere, som løb VHM Søen
Rundt.
Vi fortsætter jagten på nye rekorder i 2018 og har allerede fået løbet ”Sølv certificeret” for 2018.
Den 19. november samledes alle, der havde hjulpet til afvikling af vore løb i 2017, i Råsted på
Holstebro Golfklubs Cafe. Tak for hjælpen i 2017.
Andre løb og ture:
Ifølge årshjulets kalender var der lagt op til følgende:
Kilen Rundt, Stafet for livet, Ådal-Stafetten, Bremdalløbet og Storåløbet. Der var også nogle som
selv har arrangeret en tur til Santa Rosa i Californien.
Jog & Go har traditionen tro været med til Ladywalk i Nationalpark Thy.
Sociale islæt i foreningen:
Sidste lørdag i januar blev årets klubfest afholdt, hvor der var 59 som deltog.
Lone Bang Jensen, 2016 blev kåret som ”Årets Motionist”.
Stor Tak til festudvalget, Dorthe, Hanne, Karsten og Frede.
Forårsturen gik i år til Præstbjerg Naturcenter.
Biatlon: Her deltog 10 personer. Pokalerne løb Solvejg Rasmussen og Asger Halkjær med.
Sommerafslutning: Denne gang var det Jog&Go som stod for arrangementet, det blev afholdt på
shelterpladsen ved Tvis Mølle.
Sommersvømning i Mejrup er fast på sommerprogrammet.
Efter løb, cykling og en svømmetur blev den medbragte mad spist.
Marathon og halvmarathonture:
Årshjulet havde lagt op til to store arrangementer i 2017.
Hamborg Marathon: Her lykkes det trods store anstrengelser ikke at få nogen sendt afsted.
Copenhagen Half Marathon: Det sammen gjaldt denne tur, dog var Hans, Hanne Sø og hvem
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mere…
Hvad gør vi forkert.?
Personlig udfordring:
Pia Graagaard havde taget en ny udfordring op. I 2017 gennemførte Pia en ironman i København.
Søren Christensen er på vej til at have gennemført alle 6 Majors Marathon.
Stor tillykke til dem begge. Vi er stolte af at I er medlem af MHM.
Conventus: Conventus fungerer OK.
We-time skiftes ud med RaceResult:
Søren Rahbek og Hans Østergaard er tovholder på systemet.
Krav om aldersinddeling. Søren og Hans skal lige blive enig om dette.
Hjemmesiden / Hjemmesider:
Mejdal-Halgård Motion har flere hjemmesider.
Betaling af kontingent mv: Oprettet medlemsdatabase, så vi fremadrettet kan sende nyhedsbreve
mv. til alle medlemmer og/eller tidligere.
Facebook – Gruppe / Side: MHM har en gruppe på Facebook og vi har fået en Facebook side.
Årshjulet: årshjulet består af Hanne Søe, Hans Østergaard, Lene Bøjlesen, Solvejg Rasmussen og
Søren Christensen.
Træner-udvalget: Trænerudvalget består af Tommy Nielsen og Brian J.L. Jensen som får hjælp af
Ole Gunnar og Hans med ruterne.
Sponsor-Medie udvalg:
Fest udvalget: Består af Bente Haislund, Dorthe Højland, Karsten Eriksen og Frede Philipp.
Hvad sker der i 2018:
Ny hovedsponsor: Ny kollektion af klubtøj, se hjemmesiden.
Medlemskort: Fra 2018 indfører vi et medlemskort til alle medlemmer.
Årshjulet: Har arbejdet med flere muligheder i udlandet og i Danmark.
Klubtur til Ærø Multi Marathon. Husk deadline den 10. februar med tilmelding.
Vejfest i Vest: - Åbning af Holstebromotorvejen.
STOR TAK til alle udvalg for jeres utrættelige arbejde.
Tak til bestyrelsen for stor indsats og engagement. Tak for godt samarbejde i 2017. Endvidere Tak
til Tommy, Hans og Ole Gunnar, som har valgt at forlade bestyrelsen.
Halling takkede af som formand efter 4 år. 4 spændende år, men også med udfordringer.
Dirigenten takkede Halling for fyldig beretning, Beretningen blev taget til efterretning.

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse – Kasseren fremlagde regnskabet for
den forgangne periode.
Karsten – beløbet som er øre mærket til hallen, er de betalt. Svar.: De 75000 kr. til haller er betalt.
Halling – Sponsor aftale med Vestjysk Bank. Vi kan i klubben få et større tilskud, da vi pr. afholdt
kundemøde får kr. 500 og hvis pågældende kundemøde bliver til bank skift, får klubben yderligere
kr. 500 kr. af Vestjysk Bank.
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Er der planer om hvad der vi skal bruge pengene til-?
Svar.: Hans fortalte, at der har været snakket om ønske om klublokaler, som vi havde tidligere. Vi
kunne eventuelt købe noget til dette lokale. Der er endvidere et ønske om bedre rengøring af
specielt baderummene. Dette ønske er der andre der også har.
Kom venligst med ønskerne...
Søren forslog at bestyrelsen skulle gøre overvejelse om hvad egenkapitalen skal være fremadrettet.
”Hvad skal der være i buffer.”
Leif.: Er det ikke en buffer som vi har.
Nina: syntes at der manglede et tilbud til Jog & Go. Der er ikke et produkt til dem.
Halling – har dog snakket lidt med Søren om der er noget vi kunne gøre for Jog & Go, en klubtrøje
eller jakke, men der var ikke kommet noget konkret ud af denne snak.
Regnskabet blev godkendt af samtlige.

4.

Behandling af eventuelt indkomne forslag – der er ikke indkommet nogen forslag -

5.

Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
a. Valg af formand (lige år) – (Halling modtager ikke genvalg).
Henrik Nygaard forslog Jens-Erik som ny formand.
Da Jens-Erik indstilles midt i hans valgperiode (i bestyrelsen), skal vi have en anden til at overtage
hans post, hvis Jens-Erik vælges.
Klap salve fra salen, så Jens-Erik blev valgt som ny formand.
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år) (Tommy ønsker ikke genvalg) –
Jonna Sofie Mikkelsen, gjorde opmærksom på, at hun gerne ville stille op som kandidat til
bestyrelsen.
Herefter forslog Hans, Uffe Lambæk som kandidat og bagefter forslog Halling Åse Skytte som
kandidat til bestyrelsen. Begge ville gerne opstilles.
Jog & Go anbefalede at Jonna blev stemt ind i bestyrelsen.
Herefter kunne vi gå over til afstemning, hvor der kunne stemmes på 2 kandidater. Kandidaterne er
Jonna, Uffe og Åse.
Kandidaten som får flest stemmer er valgt for 2 år.
Kandidat med næst flest stemmer er valgt for 1 år.
Det blev Åse Skytte som er valgt for 2 år, da hun fik 37 stemmer.
Uffe Lambæk fik næst flest stemmer og blev derfor valgt for 1 år, han fik 35 stemmer.
Da Jonna fik lidt færre stemmer og blev derfor ikke valgt ind i bestyrelsen.
c. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
(Hans Østergaard modtager ikke genvalg)
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(Ole Gunner Ødegaard modtager ikke genvalg)
Halling modtager valg som suppleant og Jonna Sofie Mikkelsen er også interesseret i opstille som
suppleant. Halling blev 1 suppleant og Jonna blev 2 suppleant.

6.

Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet
Bestyrelsen fik igen i år bemyndigelse fra generalforsamlingen til at udpege repræsentanter til
repræsentantskabet.

7.

EventueltDirigenten oplyste til dette punkt, at emner kunne debatteres, men at intet kunne besluttes.
Følgende emner blev behandlet.:
Sigrid.: Takkede Hans, Tommy og Ole Gunner for Deres store indsats i bestyrelsen.
Sponsoroversigt blev gennemgået af Halling.
Vi vil gerne tjene nogle penge og bruge nogle.
Halling fortalt om planer for hallen ombygning. Den 20.1 var der møde med halbestyrelsen og vi
fremførte vores ønsker. Vil gerne have genetableret det gamle klublokale igen, samlingsrum, samt
eventuelt bruge nogle af pengene til indretning af klublokaler.
John spurgte om vi ville få det gamle klublokale tilbage.? Det vil være nærliggende at vi får det,
men vi må se hvad det ender med.
Hans fortalte at vi ønsker Fitness lokalet tilbage og flytte vores badefaciliteter til de nye
omklædningsrum.
Der blev spurgt til om de gamle omklædningsrum ville blive renoveret.?
Ikke umiddelbart i denne ombygningsfase.
Ude området – hallen skal genetablere lige så mange P-Pladser som der er forsvundet i forbindelse
med ombygning (12 stk. som minimum).
Dorte spurgte til betaling for fitness. Skal vi betale for brug af fitness lokalet.? Svar – Ja.
Halling fortalte lidt omkring login for medlemmerne.
Flere profiler i Mejdal-Halgård Motion.
Hvis adgangskoden er glemt, kan man bede om en ny og herefter redigere adgangskoden til en
kendt kode.
Karsten spurgte til early starter. Skal denne mulighed nedlægges.? Svar.: Nej, vi bibeholder den og
vi bibeholder også den korte rute.
Nini.: Første post – forplejning og de brokkede sig over AT DE IKKE FIK VAND.
Karl Johan, Syntes at det er urimeligt at de ikke får vand.!
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Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og god debat og erklærede aftenens
dagsorden for udtømt og gav ordet til formanden.
Halling takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede for de 4 år som
formand. Forsamlingen klappede for dirigenten og formanden.
Halling erklærede herefter generalforsamling for afsluttet.
Tak for i aften.
Referent.: 18.02.2018 / Jens-Erik Jørgensen
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