
Beretning for 2021 til generalforsamlingen 28-apr-2022 

Kære alle, 

Tak for jeres fremmøde. Tak for jeres engagement. 

Igen i år er bestyrelsens beretning præget af, at det meste allerede er sagt eller skrevet. Og vi har 

atter haft et år præget af corona i 2021. Nu er det jo ikke et helt år siden, vi sidst havde 

generalforsamling, og det er svært kun at holde sig til 2021 med det begivenhedsrige forår, vi har 

haft. 

Hvis ikke I allerede har hørt det, så er det lykkedes os at komme igennem med vores store ønske om 

at få en atletik hal til Gladsaxe Kommune. Den kommer til at ligge på grunden, hvor Ringbo er 

nedlagt, og ja, det bliver med en 200m rundbane � 

Vi fik i 2021 købt og taget vores tidtagningsanlæg i brug. Vi fik også købt et nyt og tegnet forsikring. 

Så nu skal det bruges i år. Først til et Tracks stævne 18 maj, hvor vi håber at rigtig mange af jer selv 

vil løbe, og hvis ikke I løber, håber vi, I vil hjælpe. 

Alle trænere fik jakker og trøjer i 2021 og alle medlemmer fik t-shirts, så vi flot kan vise vores fine 

striber frem. 

Bube gik på pension i 2021 og helligede sig rollen som far og løn-arbejder. Christoffer Frost Jensen 

Johansen og Joel Ibler Lillesø er begge klar til at indtage tronen. 

Her til efteråret er vi nogen der har hørt, at han vil komme tilbage til klubben som træner i 

mellemlang-gruppen. Det bliver stort. 

I 2021 fik vi et nyt spydkast tilløb nede i kastegården. Det nåede at blive færdigt, inden 

kuglestødsanlægget, der har været i støbeskeen i 4 år snart, er blevet det. Vi mangler stadig den 

korrekte belægning på nedslagsområdet, men det skal nok blive godt. 

I år har vi valgt ikke at afholde DM i kastemangekamp, selvom, det er gået godt et par år…. Vi vil 

gerne kunne fokusere på vores 50 års jubilæum, hvor vi håber at en gruppe vil hjælpe med at 

planlægge et brag af et arrangement for klubben, gæster og byens borgere. Og mon ikke også 

tidtagningsanlægget kommer i brug til et par løb. 

I 2021 fik vi uddannet et par nye dommere, og en del med kort fik opfriskningskursus og fornyelse af 

kortet. Det er godt for vores muligheder for at afholde stævner. 

Igen i år er jeg superglad for og stolt af at eliten og talenterne udvikler sig og motionisterne, bredden 

og ungdommen trives.  

Det var hårdt for alle at skulle løbe hverdagen i gang igen efter corona-nedlukning i 2021, og vi kan 

stadig mærke sporene. 

For at alle får en chance for at lave noget funktionel styrketræning, har klubben investeret i 

vægttræningsudstyr, som er opbevaret i cykelklubhuset. Udstyret må ikke benyttes inde i huset, 

men skal tages udendørs med de tilhørende måtter, og så kan der trænes løs. Der er stativer, 

stænger og skiver. Husk fortsat ved brug af cykelklubhuset, at det kan spores hvem der har låst op, 

så hvis vi skulle glemme at tømme skrald, vaske op, rydde af eller lignende, så kan kommunen se, 

hvem der skal have regningen. Der er ikke nogen som gør rent eller tømmer skrald for os i 

cykelklubhuset. Det skal forlades, som havde man lejet et sommerhus. 



At være en del af en forening er noget særligt. Man er en del af noget større end sig selv og med den 

indsats I selv yder, er I med til at få foreningen til at vokse og blive endnu større. 

Det betyder meget, at vi står sammen og løfter i flok. Ene gør stærk, men sjældent lykkelig. At løfte i 

flok gør stærkere og det er sjovt og bidrager til alles lykke. 

Bestyrelsens visioner for fremtiden er netop at få foreningstanken til at blomstre i klubben. 

Arbejdet i klubben udføres som altid på frivillig basis af engagerede mennesker, som giver deres tid 

uden at forvente at få løn. Foreningstanken, klubmiljøet bygger på frivillighed og fællesskab. Her er 

altid plads til flere hænder og nye ideer, især hvis dem med ideerne også kan være med til at føre 

dem ud i livet. Skulle I her i aften undre jer over hvorfor noget ikke er gjort anderledes og hvis i er 

utilfredse, så overvej, om I kan bidrage selv til at drive tingene i en retning der er mere attraktiv for 

jer. Det er muligt, men det kræver en indsats fra jer selv, for alle her i bestyrelsen og alle trænerne i 

klubben har gjort deres allerbedste 

Vi har været så heldige, at Dorit Zobel har meldt sig til at lægge stævner på hjemmesiden og 

varetage tilmeldingerne. Det er en kæmpe og meget værdsat hjælp.  

Vi mangler nogle, der kan bygge kasser til spring eller kan hjælpe med vores redskaber og oprydning 

i redskabsrummene sammen med Kim (klubben betaler alle udgifter, så det er jeres tid, vi beder 

om). Det ville være helt fantastisk med en ressource bank. 

Vi mangler også et udvalg, der vil stå for vores jubilæum, så vi håber, at der er medlemmer tilstede 

her i aften, som har lyst til at være med til at planlægge og arrangere den store dag. 

Vi har igen fået et fint tilskud fra OK, hvor medlemmer har oprettet mikro sponsorat til os via deres 

OK benzin kort. Hvis endnu flere gør dette, vil det give endnu større afkast. Og så skal jeg selvfølgelig 

ikke glemme at nævne LØBEREN som altid er der for klubben med rabatter og gode tilbud. 

Igen i år vil jeg runde af med at sige, at formandsarbejdet kræver nærvær og engagement. Det vil jeg 

rigtig gerne bidrage med. Som I ved, har jeg mange kasketter på i min hverdag, og har også et 

krævende fuldtidsarbejde, så hvis der sidder nogen i flokken, som kan tilbyde det engagement og 

nærvær som denne post kræver, så hold jer ikke tilbage med at tilbyde jeres kandidatur. Jeg er ikke 

på valg i år, men næste år… Så der er god tid til at lære. Jeg kommer til at rejse endnu mere i 

fremtiden, så det bliver ikke bedre end nu fra min hånd…  

Med en stor tak til alle jer trænere, atleter og til bestyrelsens medlemmer, vil jeg give depechen 

videre til udvalgene 


