
 

 
Referat af generalforsamlingen 7. september 2023 
 

 

 

1) Klubtøj kan ses ved Susanne, skriv ved interesse. 

Der er kun solgt to stk. i år. 

 

Mht. en ny vintertrøje/jakke skal der først arbejdes på at finde sponsorer. Der skal 

udarbejdes et oplæg med bla. priser for reklame på jakken, til eventuelle sponsorer. 

Heidi Schmidt og Katja er i gang, og vender tilbage. 

 

Ved bestilling (tryk) skal der være minimum 10 ens jakker, for at det kan lade sig 

gøre. 

 

2) Dirigent, Susanne Lagerholm 

 

3) Formandens beretning, se bilag. 

 

4) Regnskabet er godkendt af revisor, Annette Buhl. (se bilag) 

Nogle af udgifterne er til banken, for bla. nyt dankort, registrering af ny kasserer mm. 

Trælse udgifter, som vi ikke kan komme udenom. 

 

Fordelen ved at være cvr-registreret er, at vi kan få tilskud til leje af lokaler. 

 

5) Susanne, Birgitte og Mette blev genvalgt – tillykke med valget. 

 

6) Enighed om onsdagstræning. Forslag om yogatræning, evt. en gang pr. måned (Rita 

skal høres). 

Heidi Schmidt tilbyder træning to gange pr. måned. For ikke medlemmer og kun hvis 

der er plads, kan man deltage for 25 kr pr. gang. 

Indendørs træning bliver enten på skolen (Susanne undersøger det) ellers i hallen. 

 

De andre onsdage kan der evt. aftales MTB cykling ude. 

 

7) Bestyrelsen vil arbejde med nogle retningslinjer til klubben vedr. fx hvad vi som klub 

betaler til, og beløb til indendørs træner, blomsterbuketter mm. (Bestyrelsen aftaler 

dette). 

. 



 

8) Under evt. 

 

Ønsker om flere onsdagsture ”ude”, hvor vi mødes et andet sted end hallen, og cykler 

derfra. Det er holdkaptajnen som kan melde dette ud. Gerne med helt præcist 

mødested. Katja laver bla. ude-tur på onsdag. 

 

Alle enige om at der har været mange fine arrangementer i vores kalender. Bla. gode 

løb. Storebælt var en fin ”gulerod” for at komme i god form. 

 

Blev snakket om mulige ture i fremtiden. Blev nævnt, bryghus i Randbøl, Fanø-tur, 

Wine Cellar, Hærvejsløb mm. 

 

Obs, på tilmelding til Ringkøbing Fjord den 2/10. 

 


