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Referat fra ordinær Generalforsamling Godthåb Trim 25. Februar 2015 

Referent: Lena Højlund Larsen 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning for 2014 

3. Regnskab for 2014 

4. Resultaterne fra bestyrelsens strategi-arbejde hen over vinteren fremlægges (ny vision og ny 
organisation) 
5. Indkomne forslag  - ingen 
6. Forslag til ændring af vedtægterne. Som følge af bestyrelsens strategi-arbejde, ønskes vedtægterne 
justeret 
7. Valg ifølge vedtægter, på valg er: 
     2 bestyrelsesmedlemmer på valg: Tina Palsgaard og Lena Højlund (modtager begge genvalg)  
     2 bestyrelsesmedlemmer går før tid: HC Christensen (forbliver i  økonomifunktion) og Klavs Bo  Kamp  
     2 suppleanter: Jacob Pedersen (ønsker ikke genvalg) og Brian Bentzen (ønsker opstilling til bestyrelsen) 
     1 revisorsuppleant: Jesper Koldsø (modtager genvalg) 

8. Eventuelt 

 

Ad 1: Formanden bød velkommen og dagsorden blev præsenteret. Punkt 4 flyttes op og tages i forbindelse 

med punkt 2 Beretningen for 2014. Punkt 6 udgår, da den nye organisation ikke er færdiglavet og den nye 

bestyrelsen skal være med til at tegne de sidste streger. Derfor ventes der med at lave vedtægtsændringer 

til den nye organisation er klar til implementering. 

Henrik Højlund Larsen vælges som dirigent. Formalia omkring indkaldelsen til generalforsamlingen 

konkluderet til at være overholdt i henhold til vedtægterne. 

Ad 2: Årsberetning v. formand Lena Højlund Larsen. Under beretningen blev  Lilli kåret til "Årets guide 

2014". Årets guide er et nyt indslag for at give en ekstra anerkendelse til en guide, der har ydet en 

ekstraordinær indsats eller har taget et særligt initiativ til aktiviteter til gavn for medlemmerne. 

Beretningen kan ses som bilag. Der var ingen kommentarer til denne. 

Ad 4: Formanden fortalte om strategiforløbet samt resultaterne af dette. Se evt mere detaljeret beskrivelse 

i beretningen.  

Den nye vision er formuleret og alle foreningens aktiviteter skal være i overensstemmelse med denne.  

Bestyrelsen har i 2014 været presset til det yderste med alt for mange opgaver. Den nye organisation, som 

vil blive færdigudviklet og implementeret i den nye bestyrelse i løbet af det kommende år, skal 

fremtidssikre Godthåb Trim, så flere opgaver, som i dag besiddes i bestyrelsen fordeles ud til flere 

funktioner. Bla. tænkes økonomifunktionen udlagt i en stabsfunktion. Derfor udtrådte HC (Kasserer i 2014) 

af bestyrelsen (se ad 7) på denne generalforsamling men fortsætter som økonomiansvarlig i 

økonomifunktionen. 

Der blev fra Generalforsamlingen spurgt til, om en sådanne ny organisationstype er afprøvet i andre 

foreninger og om erfaringerne fra disse. Helle Glyø, som er konsulenten, der fra DGI har vejledt os gennem 

forløbet, har stor erfaring fra foreningerne i nordjylland og hendes mand er selv i Løkken idrætsforeninge, 

der har haft stor succes med en lignende organisering. 
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Der blev udtrykt bekymring fra generalforsamlingen om  at flytte økonomifunktionen væk fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har haft mange drøftelser om netop dette spørgsmål og har indtænkt en tæt kontakt til 

økonomifunktionen, der også tænkes at have mødepligt i flere bestyrelsesmøder hen over året. For alle de 

nye funktioner vil der laves beskrivelser af rammer for funktionerne, så opgaverne bliver konkrete og 

gennemskuelige. 

Ad 3: Regnskabet blev fremlagt af kasserer HC. Regnskabet kan ses som bilag.  

Generalforsamlingen spurgte til planer for de opsparede penge. Der blev fra forsamlingens side givet 

forslag til at hensætte et konkret beløb til sikring af underskud ved det arrangement, der har den største 

økonomiske risiko. Der var også forslag til at få godkendt et overordnet budget på generalforsamlingen, så 

Bestyrelsen af generalforsamlingen får beføjelser til at anvende midler til årets aktiviteter . 

Ad 5: Ingen indkomne forslag. 

Ad 6: Udgået  

Ad 7: Tina Palsgaard og Lena Højlund ønsker genvalg til bestyrelsen og vælges enstemmigt for de næste 2 

år. 

De 2 bestyrelsesmedlemmer, der går før tid: HC Christensen og Klavs Bo  Kamp erstattes af Brian Bentzen 

og Katja Grouleff Andersen, der begge blev valgt for 1 år. 

De 2 suppleanter: Jacob Pedersen og Brian Bentzen erstattes af Carsten Skamris og Anja Blynning, der 

begge blev valgt. 

Revisorsuppleant: Jesper Koldsø blev genvalgt 

 

Ad 8: Generalforsamlingen kom med følgende forslag: 

Lave "Løbe-café" en gang om måneden, hvor der kunne være et socialt fællesskab efter træning, hvor der 

kunne nydes lidt mad bestilt udefra. 

Der blev serveret rødvin og ost og vist video fra Godthåb Hammerløb og -byfest, som er flot filmet og 

redigeret af Kjeld Christensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


