
  
 

Referat fra Generalforsamling i Korup Motion 

den 25/08.2021 kl. 20.00  

1. Valg af dirigent  
Jørgen Winther blev valgt  

Alle regler er overholdt i forhold til indkaldelse. Pga. Corona afholdes generalforsamling i 3.kvartal. 

2. Valg af protokolfører 
Dag Waade blev valgt 

3. Formandens beretning for 2020-21 

Så står jeg her igen. Og dette åres beretning bliver lige så underlig, som sidste års 

beretning. Den eneste forskel er, at nu er Corona ikke noget nyt for os, men noget vi 

alle har lært at leve med, arbejde under, og træne efter. 

For vi har nu, igen, i over et år ikke kunnet have det sociale samvær, som ellers altid 

har kendetegnet Korup Motion, og som har gjort det sjovt at komme mandag og 

onsdag. Vi har heller ikke kunne deltage i løb, så der har ikke været noget at træne 

op til. Og lige netop de to faktorer har været mere afgørende for vores klub end man 

måske først ville have troet. 

For vi har set en voldsom tilbagegang i fremmøde til vores træningsaftner. Og det 

kan man ikke fortænke folk i. Jeg skal være den første til at indrømme, at min 

motivation også har været i bund. For når man lige pludselig ikke må træne mere 

end et par stykker sammen, og man ikke må benytte badefaciliteterne, og dermed 

går glip af ”3. halvleg” i omklædningsrummet, så er der ingen grund til, ikke at løbe 

selv på et tidspunkt på dagen, hvor det måske passer bedre ind i ens hverdag, end 

at skulle møde til træning kl. 1750 to gange om ugen. Vi har desværre også haft 

nogle medlemmer, som ufrivilligt har måtte blive fra løb. Enten pga. høj alder eller 

pga. et sygdomsforløb, som har frataget dem muligheden for at løbe. Og til de 

medlemmer skal lyde et ”I er altid velkommen til at kigge forbi eller til at deltage i 

vores sociale arrangementer” samt selvfølgelig et ”god bedring” 

 

Men nu er vi (forhåbentlig) kommet i gennem Corona. Der er i hvert fald ikke nogen 

i klubben, som ikke har kunne få vaccinationerne, så vi ser en lysere fremtid i møde. 

Nu har det ikke været ren elendighed det hele, selvom det selvfølgelig nok kom bag 

på de fleste i klubben, at bestyrelsen valgte at stoppe med at afvikle Korupløbet. 

Og jeg skal gerne indrømme, at det var en svær beslutning! For det var et 

hæderkronet løb, som rigtig mange i klubben har lagt rigtig mange timer i at bygge 

op. Men vi måtte også erkende, at antallet af deltagere var for nedadgående, og det 

til trods for de seneste års tiltag med flere ruter, som henvendte sig til både familier 

og løbere, som ikke havde lyst til at løbe ½ marathon. Men indtjeningen var for lille i 

forhold til udgifterne. Både de økonomiske og de menneskelige. Jeg har ved tidligere 

lejligheder nævnt, at hvis alle de frivillige hver betalte 200,- for at slippe for at lave 

arbejde til Korupløbet, så ville overskuddet være det samme. Det taget i 

betragtning, og det at flere sponsorer meddelte, at de ikke ville eller kunne være 

sponsorer længere, blev det sidste skub i retningen af at lukke løbet.  

 



  
 

Ud af asken kom et nyt og mindre løb. Nemlig KMC Korup Motion 

Cannonball. Et løb, som kræver minimal arbejdsindsats fra vores medlemmer, og som 

kunne genere et overskud uden indbetaling fra sponsorer. Konceptet i et cannonball løb 

er, at det er en lille opmærket rute, som deltagerne selv bestemmer, hvor mange gange 

de ønsker at gennemløbe. I vores tilfælde havde vi lavet en bakket og udfordrende rute 

på 4,2 kilometer i Hole skov, så vores deltagere kunne ende med at løbe ½ eller 1/1 

marathon. Der var også nogle som valgte at løbe kortere, bl.a. Jytte og Klavs Happel, 

som løb én runde, og kom over målstrengen hånd i hånd. Og vores egen Alex Lundahl 

løb, som den eneste et helt marathon. Vi var så heldige, at Carlsberg gerne ville 

sponsore lidt drikkelse til deltagerne, så de ca. 40 deltagere faktisk fik en fin pakke med 

medalje, vand, sodavand og øl, når de kom i mål efter løbet. Vi fik mange positive 

tilkendegivelser efter løbet, og det er helt sikkert en løbsform, som vi kommer til at 

arbejde videre med.  

Der kom dog lidt grus i maskineriet, da der var nogle andre løbsarrangører, som mente, 

at de havde retten til at kalde sig det første trailløb i Hole skov. I min optik, så ligger 

den store forskel i de to løb i, at vi er en offentlig klub under KKIC og som er medlem af 

DGI, som tilbyder alle slags løbere at kunne deltage i vores løb, hvorimod det løb, som 

hedder HoleSkov Trailmarathon (kaldet HSTM) er bygget op af tre dygtige løbere, som i 

starten lavede et løb, for deres løbevenner og de løbere, som var medlem af HSTMs 

facebookside. Men efter en telefonsamtale og en forklaring endte vi med at kunne se 

hinanden i øjnene igen. Og slutteligt kan jeg sige fra personlig erfaring, at deres løb er 

væsentlig hårdere end vores. 

Vi har også kunnet lave og gennemføre et løb i klubregi. Jeg siger gennemføre, for vi 

havde planlagt en klubaften på Enebærodde, som måtte aflyses pga. dårligt vejr, og det 

var ikke bare det sædvanlige regnvejr, som ellers nok kan holde folk hjemme fra 

løbeturene. Nej, det var et regulært uvejr med lyn og torden, så det var fornuftigt af 

Dag og Leif at aflyse den tur.  

Men tilbage til den tur, som blev gennemført. Charlotte og Ivan havde påtaget sig at 

planlægge en klubtur til Tåsinge. De havde ved grundig research fundet frem til to ruter. 

En på 5 kilometer til walkerene og de løbere, som ikke ville løbe langt. Og en rute på ca. 

10 kilometer til de løbere, der gerne ville løbe lidt længere.  

Den korte rute gik fra Vindeby og den nordlige del af Tåsinge rundt. Den lidt længere 

rute gik gennem Valdemars Slots gårdsplads og videre til Ambrosius Stubs eg, hvor der 

var en kort pause, så Ivan kunne læse Ambrosius Stubs digt ” Grav-skrift over en Ælling 

med toe Hoveder” op. Vi fik også tid til at prøve om vi kunne nå rundt om den kæmpe 

eg. Sluttelig gik ruten op ad Bregninge Kirkebakke. En bakke som nok kunne tage 

pusten fra os alle. Efter gennemløb af de smukke ruter samledes vi alle igen ved bilerne, 

og kørte ned til Svendborg Sund Camping, hvor vi spiste vores medbragte mad med den 

smukkeste udsigt ind over Svendborg. 

 

Jeg vil slutte min beretning med nogle af de ord, som jeg brugte sidste år. Jeg vil gerne 

takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. Og jeg vil også gerne takke 

alle de frivillige, der hjælper til ved vores arrangementer.  

For Korup motion er medlemmernes klub, og det er medlemmerne, der er med til at 

skabe klubben.  



  
 

Når det er sagt, så kan godt være, at det er bestyrelsen, der 

sætter rammerne for, hvad der skal ske, men uden deltagelse fra alle klubbens 

medlemmer, så var der intet, der kunne lykkes.  

Så derfor kom endelig og sig, hvis der er noget, I ikke er tilfredse med, for så kan vi 

gøre noget ved det. 

Morten Rosford Tranberg 

Formand 

 

4. Plan for kommende år 
I virkeligheden kunne jeg genbruge min tale fra sidste års generalforsamling, da det 

næsten er det samme vi kigger ind i. Dog med det store håb, at Corona ikke kommer til 

at sætte dagsordnen i samme omfang, som de sidste to år. 

Vi kommer i bestyrelsen selvfølgelig til at skulle arbejde videre med at lave tiltag, som 

kan få nye løbere op i klubben, men vi kommer også til at skulle arbejde med 

fastholdelse af vores nuværende løbere. For det er faktisk dem, der er de vigtigste. Det 

er jer, der allerede er medlem af klubben, som er rygraden i klubben, og som jeg 

mener, at vi skal bruge flest kræfter på. For hvad hjælper det, hvis vi vinder et nyt 

medlem, men mister tre eksisterende, fordi fokus er forkert? 

Så vi skal i fremtiden arbejde meget mere med sociale arrangementer, såsom den før 

omtalte tur til Tåsinge eller den aflyste tur til Enebærodde. Vi skal også finde nogle 

arrangementer, som giver inspiration til bevægelse. Det kan være foredragsholdere 

eller andet, som kan inspirere til nye vaner. Det kan også være, at vi skal finde en 

løsere form for samløb på hverdage, end at man skal møde op kl 1750 og løb. Måske vi 

skal lave noget i Facebook-regi, hvor folk kan aftale noget indbyrdes eller noget helt 

andet. 

Vi skal også arbejde videre med vores nye løb Korup Motion Cannonball og vores gode 

samarbejde med DGI Crossløb, og vi skal have løbet gang i ”Odense Løb Med” igen, så 

vi kan besøge andre klubber og se deres ruter, og dermed indhente inspiration og 

erfaring. 

Vi har i dag en meget velfungerende klub, og vi har også noget kapital at arbejde med. 

Så grundlaget er skabt. Nu skal vi arbejde med Korup Motion version 2.0 

Og som altid ”Er der nogen, der sidder med en god ide, så tag endelig fat i bestyrelsen” 

 

Morten Rosford Tranberg 

Formand 

 

5.Fremlæggelse af regnskab 2020 (Bente Hansen) 

         Regnskabet blev udleveret 

         Indtægter: 22.817,15 

         Udgifter: 17.001,83 

         Overskud: 5.815,32 

         Egenkapital: 85.287,38 

         Ant. Medlemmer: 72 

         Regnskabet blev godkendt 



  
 

6. Budget for det kommende år (Bente Hansen) 
    Bestyrelsen har lavet budget for 2022.  

    Indtægter: 18.000,- 

    Udgifter: 22.500,- 

    Kontingentet er uforandret 

    Budgettet blev godkendt 

7. Indkomne forslag  

    Intet. 

8. Valg af bestyrelse jf. § 5  

 Bente Cecilie Hansen blev genvalgt 

 Dag Waade blev genvalgt 

 Ivan Roth blev valgt ind i bestyrelsen 

9. Valg af revisorer jf. § 7 Nuværende: Jørgen Winther.  

       Jørgen Winther blev valgt 

10.Valg af revisorsuppleant   
Jens Sørensen blev valgt 

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen   

(vælges for 1 år ad gangen) 

Charlotte Steenberg Roth blev valgt som suppleant 

13.Eventuelt 
Gave til aftroppet bestyrelsessuppleant Henning Frederiksen 


