
Referat af generalforsamling Korup Motion den 2. marts 2011 

1. Valg af dirrigent 
Jørgen Winther blev valgt, og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet. 
 

2. Valg af protokolfører 
Anne Lundorff blev valgt 
 

3. Formandens beretning 
Trods hård vinter har der været mange løbere. 30 nye medlemmer er kommet til. Det 
største arbejde for bestyrelsen er planlægning af vores ½ maraton. Det tager rigtig meget 
tid. Igen i år har vi brug for 40-50 hjælpere på selve dagen (3/4-2011). Ca. 450 har d.d. 
tilmeldt sig dette års Korup ½ maraton. Der var sædvanlig stor tilslutning til Hamburg 
Marathon. Der har været klubtur til Erimitage løbet. Også i denne sæson har vi deltaget i 
Bogense – og Veflinge løbene med efterfølgende hyggeligt samvær. Vi har holdt klubfest 
med musik og dans. Et par klubaftener har haft særligt indhold, idet vi har haft besøg af en 
kiropraktor og fysioterapeut, som holdt foredrag om muskler og led. Aleks og Jørgen har 
vist billeder og fortalt om deres lange cykel tur til Nordkap. Mange tak til vores løbs udvalg, 
som har været meget aktive. I efteråret er der planer om en klubtur til Mols. I 2012 vil der 
muligvis blive tilbud om endnu en spændende tur; Marathon i Polen. 
 

4. Plan for det kommende år  
Se formandens beretning. 
 

5. Fremlæggelse af regnskab 
Realiseret resultat viser i år et underskud på kr. 3.384. Tidtagning og trøjer til vores ½ 
maraton i 2010 var noget dyrere end tidligere.  
 

6. Budget for det kommende år 
Resultat for budget bliver rettet (der var en tastefejl) 
 

7. Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogle 
 

8. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 5 
Kenneth afløser Anne. Martin og Dag fortsætter.  
 

9. Valg af revisorer 
Henning og Jørgen fortsætter 
 



10. Valg af suppleanter 
Jesper fortsætter som suppleant til bestyrelsen. Aleks Madsen blev valgt til ny suppleant 
for ditto. Poul Erik blev valgt til revisor suppleant. 
 

11. Det gamle klubtøj er til salg for højeste bud 
Der skal ryddes ud i det gamle inden det nye inden længe kommer. Der blev efterfølgende 
budt og det meste blev vist afsat. 
 

12. Eventuelt 
Medlems kontingent er mailet ud til alle. Herudover hænger der giro kort på opslagstavle, 
der er dog ret højt gebyr på betaling via girokort, så alternativt kan der betales kontant til 
Pia. D.d. er der registreret 135 medlemmer. En kæmpe tak til Dag for alt hans arbejde med 
bl.a. vores hjemmeside, medlemskartotek, betaling af kontingenter osv. osv. osv. Der bliver 
afholdt Fyns mesterskab i Cross løb i Nyborg den 13/3-2011. Forhånds tilmelding 
nødvendig. Aleks sluttede generalforsamlingen af med en stor tak til bestyrelse og løbs 
udvalg. 
 
For referat: Anne Lundorff 
 
  
 


