
Referat generalforsamling Vidar Motion 2010 
 

Dato:  16. november 2010 

Tid:  19.30 - 21.00 

Sted:  Humlehøjhallen 

Indkaldt:  Jvf. vedtægter 
Referat af: Steffan Andersen 
Deltagere: Bestyrelsen + ca. 40 medlemmer 

Dagsorden: Jvf. vedtægter. 
 
Referat: 

Tetina indledte med aftenens program: 

- Generalforsamling for Vidar Motion 

- Sportsboller, øl og vand blev serveret. 

 

Generalforsamling den 16. november 2010 19.30 

 
1. Valg af dirigent 

Helmuth Mattesen blev foreslået og valgt 

 

2. Formand aflægger beretning. 

Tetina fremlagde beretningen, der er vedlagt i bilag. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen. 

 

3. Kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Ingelise Mattesen gennemgik regnskabet. 

Der mangler kontingentindbetaling, det bliver der strammet op om. 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af formand (lige år) 

Tetina Rix på valg og ønsker genvalg. Ingen andre forslag. Tetina blev genvalgt. 

 

6. Valg af næstformand (ulige år) 

Ikke aktuelt i 2010. Peter Callsen 

 

7. Valg af kasserer (ulige år) 

Ikke aktuelt i 2010. Ingelise Mattesen 

 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) 

Ikke aktuelt i 2010. Steffan Andersen 

 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 

Kim Paulsen og Claes Månsson på valg. Begge modtager genvalg og blev genvalgt. 

 

10. Valg af revisor (1 lige og 1 ulige år) 

Kaj Nielsen på valg. Modtager genvalg og blev genvalgt. 

 

11. Eventuelt 



Spørgsmål til resultatopgørelsen, hvorfor der ikke er nogen sponsorindtægter. Der blev opfordret til 

at medlemmerne melder sig med idéer eller gør en indsats for at finde sponsorer. 

 

Opfordring til bestyrelsen: 

Hjemmesiden har været dårligt opdateret. 

- Gerne at de nyeste opslag på hjemmesiden ligger øverst. 

- Claes informerer om, at der arbejdes på en ny hjemmeside med bedre brugerflade. 

- Der bliver indført nyhedsmail. 

- Forslag om at der kommer et forum, så der kan aftales fælleskørsel. Bliver indført på ny 

hjemmeside. 

Forslag om at der bliver afholdt nogle foredrag. 

- DMC afholder foredrag om ernæring, åben for klubben. 

- Kim: Foredrag er meget dyre. 

- DMC har undersøgt diverse foredrag, priser på op til 10.000 kr., normalpris for et 

foredrag er 5-7000 kr. 

- Kim: Opfordrer medlemmerne til at komme med idéer eller arrangere nogle foredrag. 

- Forslag til at gøre det billigere for klubben at afholde foredrag var at det kunne slåes 

sammen med nabo klubberne. 

Cross: 

- Der er dårlig/ingen info at finde om cross, bestyrelsen bliver bedt om at lave mere PR for 

cross. 

- Der kan findes mere info om cross på DGI’s hjemmeside, er dog svært at finde! 

- Der er 700 deltagere til cross 2010 og KUN 10 deltagere fra Vidar. 

Alsløb: PR var for sent ude. 

- Opfordring om at flyers skal før ud, og gerne at medlemmer kan tage nogle med til 

diverse løb rundt i landet. 

Klubtøj: 

- Flag / Danmark på overtøj, det er der blevet snakket om i bestyrelsen før, og synes det er 

en god idé. 

- Medlem synes det er en dårlig idé med store sponsor tryk på tøjet, det er der ingen planer 

om fra bestyrelsens side. 

- Der kommer ny kollektion på løbetøj 2011. Derfor skal gammelt løbetøj sælges. 

Nuværende løbetøj er fra Newline, dog synes kvaliteten lidt dårlig, eks. at lynlås går i 

stykker. Der arbejdes på at finde løbetøj i bedre kvalitet. 

-  

Helmuth afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Der blev serveret lagkage og kaffe. 

 

Kim præsenterede 1864 løbet 2011 (29. maj 2011). 

- Ruterne blev vist, der er blevet gjort et stort stykke arbejde. 

Steffan præsenterer de fem løb klubben har som forslag til fællestur 2011. 

- 1: Forårsløbet 

- 2: Maritimløbet 

- 3: Havbundsløbet 

- 4: Lalandia Løbet 

- 5: Himmelbjergløbet 

Der kommer afstemning på hjemmesiden. Der bliver valgt to løb, gerne et forår/sommer og 

et sensommer/efterår. 

 


