
Referat generalforsamling Vidar Motion 2011 
 
 
Dato:  22. november 2011 
Tid:  19.30 - 21.30 
Sted:  Humlehøj Hallens Cafeteria 
Indkaldt:  Jvf. vedtægter 
Referat af: Steffan Andersen 
Deltagere: Bestyrelsen + ca. 33 medlemmer 
Dagsorden: Jvf. vedtægter. 
 
Referat: 
Der blev serveret sandwich og vand imens Tetina bød velkommen til dette års 
generalforsamling. 
Efter punkt 1.10 Eventuelt blev der serveret kaffe og lagkage, imens Steffan 
orienterede om ”træningsstrategi”, derefter gik Kim på med at fortælle om 1864-løbet. 
 

1 Generalforsamling den 10. november 2011 kl. 19.30 
 
1.1 Valg af dirigent 

Dirigent Helmut blev spurgt og takkede JA, godkendt. 
 
1.2 Formand aflægger beretning. 
Se vedlagt dokument: Formandens beretning. 
 

1.3 Kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
Ingelise gennemgik regnskab. Passiver i alt kr. 71.621,01,- 
Der var ingen spørgsmål til regnskab. 
Regnskab godkendt. 
 
1.4 Behandling af indkomne forslag 
- Forslag 1. Jeg forslår at referatet fra bestyrelsesmøder fremover ligges på 
hjemmesiden, så alle der har interesse for klubbens virke har en mulighed for at følge 
med. Det skal selvfølgelig ligge et sted hvor kun medlemmer har adgang. 
Der var mange argumenter for og imod forslaget, bestyrelsen var imod forslaget. 
Kim frafaldt forslaget mod, at bestyrelsen gik med til at der blev lavet et nyhedsbrev, 
som bliver udsendt minimum en gang i kvartalet, enten på mail eller som et 
nyhedsbrev på hjemmesiden. 
Nyhedsbrevet skal omhandle hvad bestyrelsen sidder og arbejder med. 
For at kunne sende det pr. mail skal der laves en til-/framelding, dog er der tvivl om 
hvordan det fungerer med dataloven. 
Bestyrelsen var indforstået med at der skulle udarbejdes et nyhedsbrev. 
 
1.5 Valg af formand (lige år) 
- Ikke aktuelt i 2011. Tetina Rix 
 
1.6 Valg af næstformand (ulige år) 
- Aktuelt i 2011. Peter Callsen 
Modtager genvalg, ingen andre forslag, Peter valgt. 



 
1.7 Valg af kasserer (ulige år) 
- Aktuelt i 2011. Ingelise Mattesen 
Modtager genvalg, ingen andre forslag, Ingelise valgt. 
 
1.8 Valg af 1 bestyrelses medlem (ulige år) 
- Aktuelt i 2011. Steffan Andersen  
Modtager genvalg, ingen andre forslag, Steffan valgt. 
 
1.9 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
- Ikke aktuelt i 2011. Claes Månsson 
 
- Ikke aktuelt i 2011. Kim Paulsen, ønsker dog at træde ud af bestyrelsen. 
Leif Andresen og Bodil Dueholm blev foreslået til at overtage Kims plads i bestyrelsen. 
Leif takkede ja til at træde ind i bestyrelsen, Bodil takkede nej. 
Leif blev valgt. 
 
1.10 Valg af revisor (1 lige og 1 ulige år) 
- Ikke aktuelt i 2011. Kaj Nielsen 
 
- Aktuelt i 2011. Finn Nielsen 
Modtager genvalg, ingen andre forslag, Finn valgt. 
 
1.11 Eventuelt 
Et punkt var om der ikke kunne gøres mere for at få ”nye” løbere med til diverse løb 
tæt på, ved mødes på dagen, køre sammen eller have et samlingspunkt ved løbs 
arrangøren, have en pavillon stillet op, have vores beachflag med, lave reklame for 
klubben. 
Lave et aktivitetsudvalg der kan tage sig af at få ”nye” som ”gamle” løbere med til 
løbene. 
 
Motorvejsløb, dato 24. marts. 
Start / mål bliver i Kliplev, distancer 5 km, 10 km, 21,1 km, 42,195 km. 
Der bliver sikkert brug for hjælpere fra klubben. 
Spørgsmål til motorvejsløb var om der blev lavet andet end løb (Stavgang, cykelløb)? 
Der bliver kun arrangeret løb pga. administration. (dog er det ikke forbudt at gå ;-) ). 
 
Løb langt om søndagen, et forslag om at sløjfe ”langt”, så det lægger op til at ALLE er 
velkommen til at komme og løbe med. 
 
 
Uden for generalforsamling: 
Orientering om træner ”strategi”. 
Se vedlagt dokument: Traener strategi. 
 
Erfaring fra 1864-løbet. 
Kim gennemgik 2011 mål og resultat, 2012 mål. 
2011:    Mål  Sådan gik det 
Tilmeldte:   500  678 
Omsætning:   168.500 188.000 



Hjælper fra foreninger: 16.000  11.000 
Resultat:   34.000  45.000 
Positiv omtale:  JA  JA 
 
2012 mål: 
1000 deltager, trække løbere fra Nord Tyskland til, arrangere børneløb. 
Omtale fra en kendis der deltager i løbet. 
10 % indtægts stigning fra sponsorer, dog er det noget sværere i år pga. krisen, dog 
er 1864 udvalget positive. Kim efterspurgte medlemmer om de kendte firmaer der 
kunne være interesseret i at sponsorere. Der kom en idé om at der fra 1864 udvalget 
blev lavet en liste over ting der kunne blive sponsoreret. 
Omsætning kr. 250.000,- 
Resultat > kr. 30.000,- 
Motionsløb.dk, 4 løbesko (ud af 5), DK’s bedste motionsløb. 
 
Der mangler 2 hjælpere: 
En med ansvar for at skaffe frivillige hjælpere fra foreninger der var med 2011, + at 
personen på dagen skal instruere hjælperne. Størst arbejdsbyrde er på selve løbs 
dagen. 
En til at afløse/hjælpe Dennis med at stå for depoter. 
 
Input fra medlemmerne omkring 1864-løbet, der manglede km anvisninger på ruten. 
 
Dato for 1864-løbet 2012 er 27. maj 2012. Der kommer info på 1864loebet.dk medio 
december. 


