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Anne Line Mørck byder velkommen og fortæller at Andreas Bube har meddelt at     
han stopper sin aktive karriere   Derfor vil der være en kort afskedsreception for  

              Andreas inden vi starter på den formelle del af generalforsamlingen, hvor Carsten  
              Rytter holder en tale for Andreas.   
 
              Hele talen kan ses på klubbens hjemmeside. 
               
               
 
 
  
          1.  Valg af dirigent: 

   Bestyrelsen foreslår Bjarne Henriksen. Vælges enstemmigt. 
   Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
   Der 34 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. 
   Der vælges 2 stemmetællere – Paul Andersen og Benedicte Kastrup. 
 

         2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse: 
   Formanden ved Anne Line Mørck: Det forgangne år har været præget af   
   coronanedlukninger, men alligevel har vi formået at få klubben til af fungere. Vi  
   fik sat processen omkring anskaffelsen af eget tidtagningsanlæg i gang. Der har  
   været et par problemer undervejs, men det skal nok lykkes at få det op at køre. 
   Gladsaxe kommune går i gang med at lave kasteanlægget her i efteråret.  
   Vi håber også på, der snart kommer nogle dommerkurser, så de der har lyst til at 
   være dommere, kan komme afsted.  
   Vi håber også på, at det bliver muligt at få flere til at blive trænere. Klubben  
   mangler trænere specielt til børn og unge.  
   Vi har igen i år fået et flot tilskud fra OK-benzin og jeg vil gerne opfordre flere af  
   Klubbens medlemmer til at bruge OK`s benzinkort og på den måde være med til  
   at støtte klubben økonomisk.  
   Løberen i Lyngby giver 15% i rabat til klubbens medlemmer, og nogle gange  
   giver de yderligere rabatter.  
 

              Motionsudvalget ved Jakob Rønhoff Hyllegaard: Motionisterne har været  
   nødt til at løbe i mindre grupper samt mødes forskellige steder for ikke at være  
   forsamlet for mange på et sted. Der skal lyde en stor tak til trænerne og de  
   motionister der påtog sig ansvar for grupperne. 
   Hen over sommeren blev det muligt at arrangere løb med max 50 deltagere. Vi  
   Afholdt derfor et løb, kun for klubbens medlemmer.  Der blev løbet 5 km., 10 km.  
   og halvmaraton med medalje til alle deltagerne.  
   Der blev også afholdt DM for masters, hvor flere af klubbens medlemmer fik  
   medaljer. 
   ”I gang med løb” blev kun afholdt 1 gang, hvorfra mange fortsatte i klubben. 
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   Atletikudvalget ved Carsten Sørensen: Danmarksturneringen har været  
   stoppet både i 2020 og 2021.  
   Resultater for masteratletik kan ses på klubbens hjemmeside.  
   Statistik over klubrekorder kan ligeledes ses på hjemmesiden. Der er sat rigtig 
   mange nye klubrekorder. 
   Marianne Søderberg har gennem mange år været kontaktperson for  
   masteratletikken har trukket sig og givet stafetten vider til Michael Pilegaard 
   Hansen. Der skal lyde en stor tak til Marianne for hendes indsats. 

                
          

   TRI-udvalget ved Per Nilsson: De fleste større stævner har været aflyst. I  
              stedet har vi har deltaget i ”gør det selv stævner” i nærområdet. 

   En stor del af svømmetræningen har også været aflyst. Det er heldigvis lykkedes  
   os at fastholde vores særdeles kompetente svømmetræner Susanne Nielsen. 
   Vi vil gerne have flere medlemmer, og der er ledige pladser i svømmehallen 
   om mandagen, hvis man har lyst til at deltage i svømningen.  
 
   Ungdomsudvalget ved Josefin Rønhoff Hyllegaard: Til trods for  
   coronanedlukning har der været megen aktivitet i børne/ungdom. De unge   
   trænere arrangerede og stod selv for online træning af de små.   
   Vi er i gang med at lave omrokeringer i trænerstaben.  
   Vi mangler trænere, gerne tidligere aktive eller forældre, der har lyst til at 
   deltage i børne- ungdomsarbejdet. 
    
   Talent- Eliteudvalget ved Carsten Rytter: Der er ikke sket så meget, med de  
   resultater både talent og elite har opnået i 2020, kan man læse om både på  
   klubbens hjemmeside, samt klubbens facebookside og diverse  
   facebookgrupper. 
 
   Der henvises i øvrigt til den skriftlige beretning, der ligger på klubbens  
   hjemmeside. 
     
   Debat om beretningen: Hvilken betydning har corona haft for medlemstallet? 
   Vi har haft en lille medlemsnedgang i 2020, men vi kan se, at de fleste er  
   vendt tilbage i 2021. 
   Der spørges til TRI-afdelingens medlemstal. Ligger på omkring 20 medlemmer. 
   Der laves gode beretninger fra stævner. 
 
   Beretningen er enstemmigt godkendt. 
 

      3.     Bestyrelsens mål for det kommende år ved Anne Line Mørck: 
   Klubbens 50 års jubilæum i 2022, hvorfor vi planlægger en stor fest. 

              Vi arbejder på at få tidtagningsanlægget til at fungere, så det kan bruges 
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   til stævner i 2022. 
   Der skal selvfølgelig holdes en julefrokost.   
   Vi vil opfordre alle, der har lyst til at tage et dommerkursus, så snart det igen  
   bliver muligt. 
 

         4.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: 
   Lis Knudsen gennemgår de forskellige poster i regnskabet.  
   Pga. corona er det ikke lykkedes at nedbringe klubbens formue, som 
   der blev udtrykt ønske om på generalforsamlingen i 2020. 
   Der er købt klubbluser til alle medlemmer og T-shirt og jakke til alle trænere. 
 
   Det foreslås fra salen, at klubben kunne betale startpenge i nogle at de løb, hvor 
   mange medlemmer deltager. Man kunne lægge det ind i budgettet og lade de  
   enkelte grupper selv bestemme, hvilke løb det skal være. 
 
   Regnskabet er enstemmigt godkendt. 
 

       5.    Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: 
              Lis Knudsen fremlægger bestyrelsens forslag til budget for 2021.  
               
              Der bliver spurgt fra salen, om den økonomiske støtte klubben giver til  
              Ikke bare atleterne, men også de dygtige trænere er stor nok til, at vi ikke risikere 
              de forsvinder til andre klubber. Bestyrelsen opfordres til at søge bedre 
              løsninger end dem vi har nu. Hvis det er nødvendigt, gerne med en   
              kontingentforhøjelse til næste generalforsamling. 
 
             Fastsættelse af kontingent: 
             Kontingentet fortsætter uændret i 2021. 
 
             Budgettet tages til efterretning. 
              
        6.  Behandling af indkomne forslag: 
              Der er ingen indkomne forslag. 
 
        7.  Valg af formand:  
             Anne Line Mørck genvælges som formand. 
         
        8.   Valg af sekretær:  
              Hanne Ibi Hjæresen genvælges som sekretær. 
   
        9.  Valg af 3 udvalgsformænd: 
             Per Nilsson genvælges som formand for TRI-udvalget. 
             Carsten Sørensen genvælges som formand for Atletikudvalget. 
             Carsten Rytter genvælges som formand for Elite- talentudvalget. 
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