
 

Sag: CC95 generalforsamling 

Mødedato: 08. marts 2022 

Sted: Herfølge Hallen 

Deltagere: 40 medlemmer, herunder den samlede bestyrelse] 

  

 
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 

5. marts) 
5. Fastsættelse af kontingent for året 2023 
6. Valg af bestyrelse 

 
Beslutninger: 

• Tilmeldinger til f.eks. generalforsamling og andre events laves i fremti-
den også på Facebook 

• Formandens beretning blev godtaget 

• Regnskab for 2021 blev godtaget 

• Kontingent for 2023 fastsættes på generalforsamling i februar 2023 

• Per T. Jensen, Henrik Kunnerup og Bent Sommer genvalgtes til besty-
relsen 

• Tom Vest valgtes til bestyrelsen, Hans Jørgen Knudsen udtræder 

• Henrik Holmegård valgtes og Torben Lehn genvalgtes som suppleanter 
til bestyrelsen 

• Ole Jeppesen og Gert Højer Petersen valgtes som revisorer 
 

 
 
Referat: 
 
1.  Valg af dirigent 
 
Leo Støchkel valgtes til dirigent uden modkandidater.  
 
Dirigenten fastslog derefter at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i 
henhold til foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. 
 



 

2 

2. Formandens beretning 
 
Formanden (Per T. Jensen) fremlagde beretning for perioden siden sidste ge-
neralforsamling i august 2021. Følgende blev fremhævet: 

• Klubtrailer er solgt som besluttet på sidste generalforsamling 

• Der er oprette ny offentlig Facebook side (i tillæg til den interne) og for-
manden opfordrede medlemmerne til at komme med input til opslag 

• Corona prægede også efteråret 2021 og vinteren 2022, bl.a. blev fore-
drag med Matti Breschel flyttet og afholdt i Februar 2022, Bowling ar-
rangement blev aflyst 

• Der arbejdes med en række mulige arrangementer i 2022 bl.a. uden-
landstur, løb i DK, begynderhold og deltagelse med bod/stand ved 
fremtidige event i Køge og omegn 

• Der afholdes åbent hus i april eller maj måned 2022 

• Løbetiden på sponsoraftalen er forlænget indtil udgangen af 2022 pga. 
corona 

• Der er indkøbt prøver på en alternativ trøjemodel (med lommer læn-
gere nede på ryggen) som kan prøves. Trøjen er i et kvalitetsniveau 
under den nuværende. Hold 1 har stærkt ønske om at den nuværende 
model beholdes. Efter feedback fra medlemmerne besluttes det om der 
fremover skal være 2 modeller. 

• Formanden understregede at tilskud til løb er betinget af at man stiller 
op i klubtøj 

• Der er indkøbt et skab til klubtøj som står i klubhuset. Klubtøjet admini-
streres af Bent Sommer og Helle Storm 

• Der blev afholdt juletræsarrangement i 2021. Dette gentages i 2022. 

• Der må forventes nogle udmeldinger i forbindelse med kontingentop-
krævningen for 2022. Formanden oplyste at der forventes at være ca. 
130 medlemmer i klubben herefter. 

• Gulvet i den nordlige ende af klubhuset er udskiftet. Udgiften er dække 
50:50 af klubben og Køge Kommune.   

• Da der ikke blev afholdt større arrangement i 2021, arbejdes der med 
påskefrokost i 2022 

• Formanden opfordrede medlemmer til at melde sig hvis man har lyst til 
at arrangere nye tiltag  

• Formanden gennemgik aktiviteterne i vinteren 2021/22 
 
 
Nogle punkter blev drøftet.  

• hvorvidt begynderhold er en god ide og værd at bruge tid og kræfter på 

• tilmelding til events via Facebook 
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• betaling af kontingent via bank eller mobilepay 

• tiltrækning af nye og mål for antal medlemmer 

• træning lørdage i stedet for søndage 

• opvaskemaskine  
 
Beretningen blev godtaget af generalforsamlingen. 
 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
 
Kassereren (Mikael Sjørslev) fremlagde regnskabet for 2021. Driftsresultatet 
for 2021 er DKK 33k hvilket er over budget men lavere end sidste år. Væ-
sentligste forskydninger er grundet forlængelse af sponsoraftale (indtægt ud-
skudt til 2022), salg af trailer, samt lavere aktivitet pga. Corona.  
 
Regnskabet blev godtaget af generalforsamlingen.  
 
Herefter gennemgik Kassereren budgettet for 2022 til orientering. Der budget-
teres med 130 – 140 medlemmer. Væsentligste budget punkter er afholdelse 
af Påskefrokost og højere tilskud til løb i 2022. Der forventes også positivt 
driftsresultat i 2022. 
 
4. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5. 
marts) 
 
Der var ingen forslag og punktet bortfaldt 
 
 
5. Fastsættelse af kontingent for året 2023 
 
Kontingent for 2022 er DKK 400,- og blev opkrævet 1. marts.  
 
Formanden foreslog at fastsættelse af kontingent for 2023 tages på næste 
generalforsamling i februar 2023 og punktet derfor aflyses.  
 
Det blev vedtaget. 
 
  
6. Valg af bestyrelse 
 
Følgende medlemmer var på genvalg og blev valgt uden modkandidater: 
Per T. Jensen  
Henrik Kunnerup 
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Bent Sommer 
 
Tom Vest blev valgt og erstatter Hans Jørgen Knudsen som udtræder af be-
styrelsen efter eget ønske 
 
Henrik Holmegård valgtes som suppleant  
Torben Lehn blev genvalgt som suppleant 
 
Valg af revisorer: 
De nuværende revisorer ønsker at stoppe. Følgende blev valgt som revisorer 
uden modkandidater. 
 
Ole Jeppesen for 1 år. 
Gert Højer Petersen for 2 år.  
 


