Generalforsamling
Mogenstrup LMK
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Formandens beretning:
Efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen konstitueret, med undertegnede som formand, Annie
som næstformand, Annette som kasserer, Mona som sekretær, Jonas som web-master og Dorrit og
Grete Buhl i aktivitetsudvalget.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder for planlægning af diverse aktiviteter.
Årets gang:
Der har været relativt mange aktiviteter i løbet af året, her kan nævnes Dogmeløb, Brøderupløbet,
Danmarks stafet, Berlin Maraton, jul og nytårsløb, Cross serien, alle de individuelle løb,
førstehjælpskursus og fester.
Vi har selv afholdt et løb:
Brøderupløbet var d. 12. april 2015 for 10. gang. Der deltog omkring 180 løbere, hvilket var
rimeligt, selvom vi som en ekstra ting lokkede med jubilæumslagkage. Vi havde nok forventet lidt
flere deltagere, men udbuddet af løb er snart så stort, at det betyder færre deltagere til de mange løb.
Antallet af løbere er ikke steget svarende til det øgede udbud af løb.
Næste Brøderupløb er søndag d. 10. april d.å., hvor vi også tilbyder maraton.
Løbet blev godt afviklet, hvilket i høj grad skyldes de mange engagerede medlemmers deltagelse.
Tak for det!
Vores ”Dogmeløb” fungerer stadig godt. Konceptet med ’kantineansvarlige’ cykel fungerer rigtigt
godt, idet dette er med til at fastholde skadede løbere til fællesskabet.
Sommerfest ved Lov Stadion med instruktion fra Gerlev idrætshøjskole. Et succesfuldt
arrangement.
Igen i år har vi holdt vores ”Julefrokost” hos Grete Buhl, som venligt gav husly. Tak for det! Denne
Black Friday blev desuden brugt til at købe billige BT halvmaraton numre.
Medlemstallet har været rimeligt konstant. Vi har fået nye medlemmer og andre er holdt op. Vi er
nu 55 medlemmer.
Det drøftes af og til om klubben burde vokse. Bestyrelsen har i det sidste år ikke følt, at dette var
nødvendigt: Det kræver meget energi at rekruttere nye medlemmer, da opstart af et begynderhold på
f.eks. 30 startende ofte ender med 1-2 blivende medlemmer. Dette billede ses ikke kun i vores klub.
Økonomi:
Selvom vi ikke ønsker at akkumulere penge, er vores formue stadig relativ stor. Årets underskud
har været planlagt.
Tak for året der gik.
P.B.V.
Finn Larsen
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