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Historien for 2015: 

Barnet er i 2015 blevet 5 år gammel. Det er ved at have fået: 

 Grundlagt fundamentet for at skulle videre i livet (vision, værdier, traditioner m.v.) 

 Mange legekammerater (både dem der er med til at forme legen samt dem, der bare kommer 

hver tirsdag og torsdag og leger med) 

 Et legeværelse/legerum med legesager, udstyr og tøj (ny samarbejdspartner) og logo   

At barnet er ved at blive ældre og stort  bevidner  bla. følgende nøgletal: 

Antal medlemmer: 150  heraf:   Gang/løb: 144   -  Cykling: 3   -   Puls&styrke: 3 

Antal frivillige involveret i Best. Og instruktører: 15 

Sponsorater/fondstilskud: Flotte sponsorater til Hammerløb og byfesten 

Stor tak til alle sponsorer:     Kvist & Kristensen  

  Jutlander Bank 

  Danske Bank 

  Nordjyske Bank 

  Beierholm 

  Sport 24 

  Taverna Ost 

  Superbrugsen 

Hjælpere til byfesten: Rigtig mange hænder hjalp til med det til dato største arrangement lavet i 

Godthåb Trims histore – og hermed en stor tak til alle frivillige. 

 

Men at barnet skal stadig lære og udvikle sig og i det kommende år vil vi fokusere mere på: 

 udvikling af kerneaktiviteten – som er vores motionsaktiviteter) 

 

Det giver derfor god mening, at jeg nu vælger at trække mig ud af bestyrelsen og overlader den 

fremtidige ledelse af Godthåb Trim til mine kompetente kollegaer i bestyrelsen og ønsker at bruge mine 

ressourcer koncentreret i løbeafdelingen. 

 

Dette bliver derfor min sidste beretning.  
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Bestyrelsen 2015: 

Vi var en bestyrelse med nye kræfter, hvor Katja, Anja og Carsten kom ind som suppleant og bestyrelsen 

omrokerede lidt på posterne og konstituerede sig som: 

Formand Lena Højlund Larsen 

Næstformand Poul Erik Daasbjerg 

Kasserer Tina Palsgaard 

Sekretær Katja Grouleff Andersen 

Ord. best.medlem Brian Sloth Bentzen 

1. suppleant Carsten Skamriis 

2. suppleant Anja Blynning 

Revisor Heidi Hedemann 

Revisorsuppl. Jesper Koldsø 
 

Vi har været en aktiv og komplementerende bestyrelse, har suppleret hinanden godt og fået fordelt 

arbejdsopgaver, hvilket var meningen i forhold til bestyrelsens strategiarbejde. Vi har haft 9 

bestyrelsesmøder i løbet af året. 

Bestyrelsen er repræsenteret i Godthåb Samråd, hvor vi har deltaget i alle disse møder i 2015 (6 

møder) 

Økonomi-funktionen er blevet besat af HC, der igennem året har deltaget på udvalgte 

bestyrelsesmøder. 

Vi har i 2015 været udtrukket til foreningskontrol af kommunen gennemført af eksternt 

revisionsselskab og dette med flot tilbagemelding om ingen kommentarer, hvorfor jeg gerne vil bede 

jer give HC en hånd for det flotte arbejde med styringen af bogholderiet  Nu ved vi at vores penge her 

er i gode hænder. 

Flere af funktionerne er ved at blive bemandet, og dette arbejde vil den nye bestyrelse fortsætte med i 

det kommende år. 

En stor tak til bestyrelsen for endnu et spændende og værdigivende år for Godthåb Trim og Godthåb. 

 

Udvikling af kerneaktiviteterne: 

Vores kerne-motionsaktiviteter fulgte igen i 2015 årshjulet, med følgende faste aktiviteter: 

 standerhejsning d. 23. marts  (mere end 80 fremmødte) 5 niveauer – Løb med (DGI) og gåhold 

o Løbecafér:  

 16. april spisning og vejning,  

 19. maj spisning og DGI foredrag om løbeskader 

 fælles deltagelse i sønderholmløbet 18. Juni  
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 sommerafslutning incl. klubmesterskaberne 2. Juli  

 efterårsopstart d. 11. august (en uge tidligere) med Lindy (fra de ”rigtige mænd”) 

o Løbecafé d. 8. sept – spisning rester fra Byfest 

o Løbecafé d. 10. november – Team Rynkeby 

 Medlemmernes Julefrokost d. 20. november (Brian Bentzen fik årets initiativpris) 

 nissehueløb d. 26. november  (sammen med den sidste torsdagstræning) 

 champagneløb d. 31. december (ca. 35 ) 

 

Guiderne 

Vore Guider har igen i 2015 været på pletten hver tirsdag og torsdag uanset vind o g vejr er skal helt 

sikkert have æren og anerkendelsen for den store opbakning, Godthåb Trim har. Den omsluttende 

holdånd og det fantastiske sammenhold vi ser til de daglige træninger er guld værd. 

Her skal lyde en Kæmpe anerkendelse og hånd til dem alle 

 

Udvikling af foreningens udbud af åbne sociale arrangementer med motion som 

udgangspunkt  

Igen i 2015 gentog GT : 

 Sankt Hans løb for børn (23. juni 2015)  

 Godthåb Hammerløb og byfest sammen med Samrådet (5. september 2015) 

 

Godthåb Hammerløb og byfest (6. september 2015) – igen trods uvejr med overskud til foreningen 

 214 tilmeldte deltagere i voksenløb 

 Lindy skød løbet i gang 

 Kun få i børneløb pga. kraftig regn – men vi gennemførte for de få 

 mange pulled pork burgere 

 mange flag solgt til plant et flag  

 koncert med Axel Mejlholm og Souvenirs 

 aftenmenuer helgrillet nakkekam indendørs i tørvejr  

 3 øl for en 20,- og en støtteøl 
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Budget 2016 og lidt planer for den kommende sæson 

Som oplæg til næste punkt, som er vedr. regnskabet for sidste år, har Bestyrelsen overvejet, det på 

sidste generalforsamling berørte emne omkring foreningens efterhånden pæne opsparing, Vi har jo 

altid passet godt på pengene, men det er ikke meningen at vi som forening skal spare op.  

Vi havde det i baghovedet i 2015, men formåede alligevel ikke at få brugt af opsparingen, og har derfor 

i år lavet et budget med nogle poster, der skal bidrage til udvikling og understøttelse af 

kerneaktiviteterne: 

 

o Tanita vægt (ca. 15.000 kr.)  

o Ekstra telt/pavillon (ca. 6.000 kr.) 

o Ekstra skilte til arrangementer (omkr. 5.000 kr.) 

o Kursusaktiviteter, fællesspisning mm. til instruktører, 10.000 kr. 

o Arrangementer for medlemmer, omkring 5 temaaftener ved opstart af sæson 10.000 kr. 

o Evt. lave en pulje til ”støtte” til grupper af medlemmer, der vil deltage i løb (evt. omkr. 

5.000 kr. ) 

o Evt. tøj til ”løbeprojekt” (se pkt. 3) 10.000 kr. 

o Evt. opmærkning af ruter i Godthåb (3.000-5.000,- kr.) 

 

Der er derfor for første gang i år budgetteret med et mindre underskud, men ikke mere end at vi sikrer 

en buffer til eventuelle dårlige tider eller underskud ved byfesten. 

 

Standerhejsning bliver i år d. 29. marts. 

 

Godthåb Hammerløb og byfest er i år rykket en uge tilbage, således det er d. 27. august og der er 

allerede åben for tilmeldingen (5 tilmeldte allerede) 

Vi har reserveret det bedste vejr nogensinde og Souvenirs ver. 2 (ny CD på gaden) 


