
GENERALFORSAMLINGEN 
2020 REFERAT
Valbyløbernes generalforsamling i Valbyløberne mandag 31. august 
kl. 19 i Valby Kulturhus Teatersalen

1 Valg af dirigent
Henrik Lorentzen valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Der var 32 deltagere til 
generalforsamlingen.

2 Bestyrelsens beretning
Den udsendte beretning er skrevet i vinter med 2019’s arrangementer i 
frisk erindring, og Kirsten supplerede den fyldige beretning med nogle 
bemærkninger:

Det er altid en sjov opgave at skrive beretning og tænke tilbage på alle 
de løb og begivenheder, der binder os sammen som valbyløbere. Her 
ved indgangen til efteråret 2020 kan det synes længe siden, at vi har 
haft aktiviteterne. Og det 2020 program, som er listet op i slutningen af 
beretningen med diverse løb, jubilæumsarrangementer og fester er indtil 
videre alle aflyst eller udsat, så det er svært at se frem.

Der er ingen tvivl om, at vi lever op til vedtægterne og har masser af 
løbearrangementer og masser af socialt samvær. Sammen med DGI fik 
vi lavet en god uddannelse for vores trænere, som betyder, at 
medlemmerne møder god energi, når de møder op til træning. Tak til 
trænerne! (bifald), som bruger meget tid både til at planlægge træning 
og til at finde nye steder at løbe! Hannover Marathon er blevet en god 
tradition, og i ’19 deltog 38 løbere. Tak til Bibi for det store arbejde med 
det praktiske arrangement.



Valbyløberne er ikke kun aktive som løbere men også som frivillige ved 
enrække arrangementer. Det gælder f.eks. Etape København, hvor 
ruten denne gang også kunne gås, hvilket kun få gjorde. Men det var 
ikke særligt fedt at være vejviser og lukkecykel med walk på 
programmet. DGI har lovet, at det ikke kommer til at ske igen. Tak til jer, 
der giver en hånd som frivillige.

Af nye tiltag var i ’19 et yogaarrangement og et foredrag om Extreme 
Running på baggrund af forslag fra medlemmerne. En opfordring til, at 
medlemmerne kommer med forslag til flere af den slags aktiviteter.

Hjemmesiden er en vigtig infokilde, som mange bruger flittigt sammen 
med Facebook. Tak til Anders for et stort arbejde med hjemmesiden og 
en opfordring til at alle sender bidrag, billeder m.v., så den kan 
forblive opdateret.
Corona sætter desværre dagsordenen her i 2020, så håbet er at kunne 
gennemføre jubilæumsfest og -tur næste år, da det næppe er realistisk i 
år.
Herefter blev beretningen sat til debat, men ingen havde kommentarer. 
Beretningen blev godkendt med
applaus af forsamlingen.

3.Regnskab (Regnskabet vedlagt indkaldelsen)
Kassereren gennemgik regnskabet, som ikke helt er som forventet. 
Klubbenhar nu 92 medlemmer mod 110 sidste år. Til gengæld for de 
mistede kontingentindtægter er der en ikkebudgetteret indtægt fra 
klubbens deltagelse i Ironman-løbet som Redbull-depotbestyrere. Der er 
brugt ca. 60.000 kr. mindre end budgetteret. Den største post var en 
weekendtur, som det ikke kunne lade sig gøre at finde et tidspunkt til. Så 
det blev ikke til noget.
Spørgsmål fra salen: Udgift til ekstern træner ser ud til at være meget 



større i 2019 end i året før. Hvorfor?
Kassereren: Det skyldes, at klubbens tidligere eksterne 
trænervirksomhed gik konkurs og aldrig fik sendt den sidste faktura for 
2017, som var udgiftsført i 2017. Beløbet blev efterfølgende indtægtsført 
i 2018, hvilket gjorde udgiften i 2018 en del mindre end den ellers ville 
have været.

Regnskabet godkendt med applaus.

4.Budget til orientering. (Budget er vedlagt indkaldelsen)
Kassereren orienterede om budgettet for 2020, som blev udarbejdet før 
coronaen satte en stopper for alle de planlagte aktiviteter. Da det endnu 
er uvist, hvornår der bliver løsnet på forsamlingsrestriktionerne m.m., har 
bestyrelsen dog valgt at bibeholde det oprindelige budget. ”Vi kommer til 
at se et regnskab, som ikke svarer til budgettet!”, konstaterede 
dirigenten.

5.Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 250 kr. hvert halve år 
blev vedtaget.

6.Indkomne forslag
A:Bestyrelsen foreslår ændring af paragraf 6 i vedtægterne, så 
generalforsamling kan afholdes digitalt, hvis det bliver nødvendigt. 
Forslaget lyder:

§6a. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital 
generalforsamling.

Stk. 2; Beslutningen efter §6a kan alene træffes, såfremt en fysisk 
generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, 



herunder myndighedspåbud.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer 
og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale 
generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved den digitale 
generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende 
vis, herunder at vedtægternes
øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det 
anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres 
betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til 
medlemmernes
ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at 
der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til 
generalforsamling.

Stk. 5 Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan 
digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. 
Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de 
tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde 
oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem 
der deltager i generalforsamlingen, således at der undgås 
uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden 
for hemmelig
afstemning.

Spørgsmål fra salen: Hvordan sikrer man, at alle har et system, der 
kan bruges?



Pia: Det vil blive et system, som alle kan tilgå, og alle skal kunne have 
mulighed for at deltage.
Herefter blev forslaget sendt til afstemning. Da det er en 
vedtægtsændring, kræves et flertal på to tredjedele blandt de 
fremmødte.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vedtægternes paragraf 6 ændres 
som foreslået.

B: Bjarne Wulff foreslår ændret løbetidspunkt lørdage fra 1. marts til 31. 
august, så starttidspunktet er klokken 8.
Bjarne begrundede forslaget med, at det hurtigt bliver meget varmt at 
løbe om sommeren, og at mange har ytret ønske om at kunne starte 
tidligere.
Forslaget affødte mange spørgsmål og kommentarer fra 
medlemmerne:

-Hvorfor ikke kun juni, juli, august?

-Hvad med at gøre det fra 1. maj?

-Skal det være sådan, at alle løber enten klokken 8 eller klokken 9, eller 
kan der være starthold på
begge tidspunkter?

-Hvad med trænerne hvis der bliver to forskellige starttidspunkter? Og i 
forskellige tempi?

-Det har ikke været et varmt forår i år.

-Vi kan ikke have noget stående på hjemmesiden, hvis vi så gør noget 
andet.

-Der har altid været fri leg nogle måneder om sommeren, hvor der ikke 



er trænerplaner. Her står det medlemmerne frit for, om man vil mødes 
tidligere.

Bjarne ønskede sit forslag sat til afstemning: 5 stemmer for forslaget. 
19 stemmer imod forslaget. 6 stemmer hverken for eller imod.
Dirigenten konstaterede, at forslaget er faldet i dag, men at 
trænergruppen og bestyrelsen kan tænke over, om lørdagsløbetiderne 
kan indrettes mere fleksibelt.
Pia tilføjede, at det er godt, at sådan et forslag kommer på 
generalforsamlingen, så det ikke giver mudder internt, og så der ikke 
pludselig opstår en klub i klubben

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der skal vælges 3 til bestyrelsen og 2 suppleanter.
a. På valg til bestyrelsen: Ann Ottesen (bestyrelsesmedlem) ønsker 
genvalg. Pia Tonnesen (suppleant)
ønsker valg til bestyrelsen. Rene Nørballe Olsen stiller op. Rikke 
Laumann stiller op.

7.Valgt til bestyrelsen:
Pia: 30 stemmer, Ann: 24 stemmer, Rene: 23 stemmer.
Ikke valgt: Rikke, 18 stemmer.
b. På valg som suppleant: Rikke Laumann og Mette Kaarup Andersen 
stiller op og vælges ved fredsvalg

8.Valg af revisor og revisorsuppleant
Lene Daugbjerg er genvalgt revisor, og Claus Hoffmann er genvalgt 
revisorsuppleant.

9.Eventuelt
a. Kåring af Årets Valbyløber x 2.

1 Lene Daugbjerg blev efter indstilling fra medlemmerne kåret til Årets 



Valbyløber med begrundelserne, at hun er en god stemningsspreder, 
snakkesalig og altid hjælpsom med gode råd. Altid klar med spas og 
godt
humør. Snupper altid, trods mange skader, en ekstra vagt ved afbud. 
Klar med opmuntringer uanset vejr og vind og har altid guldkorn til 
smilebåndet. Er altid god for en ’sjov’ skadehistorie. Med andre ord: En 
gevinst for løbeholdet.
2 Janne van Acker blev efter indstilling fra medlemmerne kåret til Årets 
Valbyløber. Har gennem de seneste par år udviklet sig som løber, 
samtidig med at hun har kæmpet sine egne kampe – og det har givet 
gode resultater. Er trådt i karakter som træner og opvarmer. Viser 
omsorg og hjælpsomhed overfor andre klubkammerater og sætter egne 
ambitioner i baggrunden. Altid klar til at tage en ekstra opvarmning eller 
et ekstra træningspas, og altid hjælpsom ved klubbens fester.

b. Taksigelser.
Anders takkede Christian og Kirsten for deres mange år i 
bestyrelsen: ”I kom samtidig og gik samtidig. I er utroligt grundige og 
omhyggelige og har højt humør – men er nogle gange så grundige, at 
bestyrelsesmøder godt kan trække længe ud. Kirsten vender nok snart 
tilbage som menig løber. Christian, du er rigtig god til at opmuntre om 
lørdagen. Vi ønsker jer et godt otium”.
Også Bibi takkede Kirsten og Christian med håb om, at begge bliver ved 
med at løbe.
Kirsten takkede for samarbejdet i seks år i bestyrelsen: ”Tak for tiden, 
og at I er med på mine ideer om, at vi altid skal træne til alt muligt og 
deltage som hjælpere. Vi har tit diskuteret, hvor stor en klub vi skal 
være, om det er et mål i sig selv at være en stor løbeklub. For vi skal 
også kende hinanden og kunne hinandens navne”.



c. Kirsten minder om at få taget mål til jubilæumsblusen. Ricky minder 
om jubilæumsløbet lørdag 5. sept. klokken 10 ved cafe Rosenhaven i 
Valbyparken. Klubben er vært ved sandwich, øl og vand.

Referat: Liz Haltrup


