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Generalforsamling fredag den 6/2 - 2015 

 
Frands Ejsing valgt som dirigent og generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Formandens beretning: 

Der var standerhejsning i marts og ca. 40 deltog, dejligt vejr. 

 

Træningen i 14 har været rigtig god, med opdeling af hold, nyt hold 3 med stor succes og faste ruter 

om tirsdagen. Generelt godt fremmøde til træning 

 

2015 byder på endnu mere struktur i træningen, der udbydes kaptajn kursus d 4/4 som klubben 

betaler. 

 

Klub turen til Gardersøen var lavet af Carsten Andresen og var en succes med 33 deltagere. 

 

Klub mesterskabet blev vundet af Tenna og Anders  

 

Rødspætteløbet blev afviklet i samarbejde med MTB Frederikshavn og var også en succes med 

super vejr og mange deltagere, dog kiks med tidtagningen. 

 

Slut sæson med god fest d 26/10 og efterfølgende bliver der kørt spinning i vores lokaler, faste hold 

tirsdag-torsdag men lokalerne benyttes flittigt og stor tak til byggeudvalget for det fine arbejde. 

 

3. Regnskabet godkendes. 

Der blev fremlagt et underskud på 6237,- som var efter planen 

 

4. Kontingentet fastholdes på 400 kr. for Senior og for ungdom 225 kr. Passive medlemmer 100 kr. 

 

5. Indkommende forslag: At der skal køres med skærme med stænkklapper i vintersæson 1/10-til 

standerhejsning. Dette bliver ikke vedtaget men der opfordres på det kraftigste at der køre med 

skærme. 

 

6. Peter Larsen og Anne Jørgensen træder ud  af bestyrelsen, i stedet træder Henrik Bak og Kurt 

Sørensen ind.  

Palle Jensen blev valgt som suppleant. 

 

7. Frands Ejsing og Salle blev valgt som revisorer mens Hanne Lauridsen blev suppleant. 

 

8. Der oprettes begivenheder for løb og kaptajn kursus på facebook, samt information om nye hold 

og et kommende pige hold. 

Der opfordres til deltagelse i Sommer cup, som flere medlemmer har deltaget i og syntes er et rigtig 

godt løb. 
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Brian Toftlund opfordre på det KRAFTIGESTE til at man følger de procedure for tilmelding til 

klubbens arrangementer, som er beskrevet i indbydelserne.     

 

Der blev talt lidt om den kommende træning, for at træningsudvalget kunne få input fra 

medlemerne. 

Daniel Foder kan bruges til at få lavet trænings pas til klubbens træning hvis dette ønskes af 

medlemmerne. Ellers vil der blive kørt interval træning, hvor deltagerne på forhånd adviseres hvilke 

og hvor intervallerne køres. 

Rulleskift skal læres i et lavt tempo hvor alle kan være med og ulykker undgås.. 
 


