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Møde: Generalforsamling i Godthåb Trim 

Dato: 17. februar 2016 

Deltagere fra bestyrelsen: Poul Erik, Carsten, Brian, Tina, Lena, Anja og Katja 

Deltagere i øvrigt: ca. 20 fremmødte udover bestyrelsen 

Referent: Katja 
  

 

 
 
 
Emne 
 

 
 
 

Action 

1. Valg af dirigent, Torben Færch 
 

 

 

2. Formandens beretning for 2015  
 

o Der har været arbejdet med vision, værdier og organisation 
o Organisationen er under videreudvikling bl.a. frivillighedsudvalg 
o Tøj med røde farver og logo, ny samarbejdspartner med tøj i webshop 
o Cykling samt puls og styrke kunne ikke opretholdes grundet manglende tilmeldinger 
o Der er givet mange sponsorater i det forgangne år 
o Lena trækker sig som formand fra bestyrelsen og vil i stedet være mere aktiv i aktivitetsudvalget 
o Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder og 6 møder i Godthåb samrådsregi 
o I 2015 var vi udtrukket til foreningskontrol af kommunen, og gik fint igennem især grundet HC’s 

fine arbejde 
o startede med 5 niveauer inkl. gå-hold 
o vi ar haft løbecaféer som resultat på input fra sidste generalforsamling 
o fælles deltagelse i Sønderholmløbet – dejlig tradition 
o opstart 11. august med Lindy  
o Traditioner med æbleskiveløb, champagneløb 
o Tak og anerkendelse til samtlige guider, der har  
o Sankt hans løbet – få tilmeldinger 
o Hammerløbet og byfesten – fin opbakning på trods af vejret 
o Sidste års generalforsamling: vi skal bruge de penge, der kommer ind, derfor er der budgetteret 

kraftigere i år til f.eks. investering i Tanita vægt, nyt telt, skilte, kursusaktiviteter, fællesspisning 
for guider, temaaftener for medlemmer, tøj til løbeprojekt, opmærkning af ruter i Godthåb. 

o Standerhejsning 29. marts 2016 
o Godthåb Hammerløb og byfest kommer til at ligge 27. august – tilmeldingen er åben – 

Souvenirs kommer igen 
 
 

 

3. Regnskab for 2015 
 

o Regnskabet blev uddelt og gennemgået, resultat for 2015 blev ca. 17.000 
o Revisor har godkendt og underskrevet regnskabet 
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4. Forslag til ændring af vedtægterne 
 

o Der er 4 forslag, forslagene er gældende fra vedtagelsen 
o Forslag #1 blev enstemmigt vedtaget 
o Forslag #2 blev enstemmigt vedtaget 
o Forslag #3 blev enstemmigt vedtaget 
o Forslag #4 blev enstemmigt vedtaget 
o Vedtægterne opdateres på hjemmeside med dd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen 

5. Indkomne forslag 
 

o Der var ingen indkomne forslag 
 
 

 

6. Valg til bestyrelsen 
o Bestyrelsen blev valgt : Poul Erik 2 år, Brian 2 år, Anja 2 år, Katja 1 år 
o Suppleant: Carsten og herudover muligt for bestyrelsen at finde en anden suppleant i løbet af 

året. (accepteret af Generalforsamlingen) 
o Revisor: Heidi og Revisor suppleant Jesper 

 
 

 

7. Eventuelt 
 

o Ideer til, hvad man kan gøre for at få nogen til at komme til generalforsamlingen, søges 
 

 

 


