Generalforsamling den 12.3.2015
Mogenstrup Løbe- og Motionsklub
Til stede:
17 stemmeberettigede medlemmer møder op.
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: Harry R.
Stemmetællere: Tine D. og Merete K.
2. Formandens beretning
Formandens beretning for 2014 godkendes og dette vil blive lagt på klubbens hjemmeside,
således at det er tilgængelig for alle.
3. Regnskab for 2014
Regnskabet for 2014 godkendes og kan rekvireres ved kontakt til kasserer Annette L. pr.
mail.
Annette L’s gennemgang af regnskabet indbefattede bl.a. at vi har et flot overskud, som
bl.a. er kommet til på baggrund af kommunale tilskud samt Brøderupløbet. Ydermere er
udgiften til kuverter samt porto helt udgået.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen
Annie J., Grethe S., Annette L. og Finn L. er på valg. Alle kan genvælges med undtagelse af
Grethe S., der ønsker at træde ud af bestyrelsen. Grete J. træder ind i bestyrelsen.
Annie J., Annette L., Finn L. og Grete J vælges således til at sidde i bestyrelsen de næste to
år.
6. Valg af suppleanter
Britt L. og Lasse H. er begge på valg. Britt L. kan genvælges på ny for en et-årig periode,
Lasse H. ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Merete K. opstiller og vælges som ny suppleant.
Britt L. og Merete K. vælges således til at virke som suppleanter det næste år.

7. Valg af revisorer
Michael G. og Harry R. er på valg og kan begge genvælges. De genvælges.
Michael G. og Harry R. er således revisorer for en ny to-årig periode.
8. Eventuelt
Harry R. takker Finn L. for sit engagement i forbindelse med både klubbens Dogmeløb
samt at han vil være ”primus motor” på vores kommende Berlin Marathon-arrangement.
Jørgen N. opfordrer bestyrelsen til at arbejde med klubtøj for at dette bliver ensartet og for
at se om vi kan få udvidet ”vores løbegarderobe” lidt.
Jørgen vil forsøge at skaffe sponsor til klubtøj og foreslår i denne forbindelse, at man
kunne tage et gebyr i forbindelse med Danmarksstafetten, som f.eks. kunne indeholde en
ny klubtrøje.
Bestyrelsen noterer sig dette og vil arbejde videre herpå.
Harry takker for god ro og orden igen i år.
22.3.2015
Mona Lauridsen
sekretær

