
DIF-MOTION løbeklubben.        Referat af generalforsamling d. 22/2-2017 kl. 19.30. 
 
Afholdt i klubhuset v/fodboldbanerne, Dianalund med ca. 20 deltagere. 
 
1. Jens Jørgen Eriksen blev valgt som dirigent. 

 
2. Christian Seneka blev valgt som stemmetæller. 

 
3. Formand Lis Ølholm fremlagde bestyrelsens beretning (bilag er sendt pr. mail til 

medlemmerne), som blev godtaget. Klubben havde i 2016 83 medlemmer fordelt på 49 
kvinder og 34 mænd. 

 
4. Kasserer Sonja Petersen fremlagde regnskabet. Der har i 2016 været et underskud på 

8.957,- kr, som dels skyldes manglende indtægter fra Torveløb og dels indkøb af klubtøj, 
som der i øvrigt har været meget af. For fremover at imødekomme underskud blev der 
allerede varslet en kontingentstigning ved sidste generalforsamling således, at det nu koster 
200,- kr. for voksne og 100,- kr. for børn. Regnskabet var revideret, påtegnet og godkendt.  

 
5. Der var forslag fra Carl Erik Rebien om at lave en telefonliste, hvis man vil i kontakt med 

andre løbere angående evt. at løbe på andre tidspunkter. Christian Seneka forslog, at man 
brugte Facebook, og vil gerne give et kursus. Bestyrelsen behandler forslaget på næste 
møde. 

 
6. Formand Lis Ølholm orienterede om klubbens aktiviteter det kommende år:  Forårsopstart 

fra Hønsehuset d. 20/3, banetræningsopstart d. 20/4, Ryst-sammen-aften 24/4, TV2 Øst 
løbet i Slagelse 7/5, maj eller juni Torveløb i samarbejde med DUR, grillarrangement d.14/6. 
Den første mandag fra maj til september er der Brommeløb. Broløbet d. 9/9.                                          
Louise Sjøberg, formand for DUR vil gerne lave en lille gruppe med nogle fra 
Torveforeningen og et par bestyrelses medlemmer fra løbeklubben, som står for at 
arrangere Torveløb, evt. d. 4/5, 31/5 eller 3/6. Louise pointerede, at DUR ikke skal tjene på 
arrangementet.                                                                                                                      
Jens Jørgen Eriksen orienterede om, at han er ved at undersøge muligheden for at 
arrangere et af vinterens crossløb i samarbejde med PGI.                                               
Vagn Kildsig som stadig er tovholder for banetræningen opfordrede medlemmerne til at 
deltage i træningen i Sorø, hvor 6 engagerede trænere, heraf 2 nye Christina Nielsen og 
Michael Hansen, på skift sørger for varieret træning. Oversigt over træningsdage og 
trænere udsendes i god tid.                                 

 
7. Sonja Petersen blev valgt som ny formand.  

 
8. Tammie Torbskov blev valg som kasserer og Karin Andersen blev ligeledes valgt  ind i 

bestyrelsen.  
 

9. Michael Hansen blev valgt som suppleant. 
 

Bestyrelsen består således af: 
Formand: Sonja Petersen  
Næstformand: Christina Nielsen                                                                                  
Kasserer: Tammie Torbskov 
Medlemmer: Torben Nielsen og Michael Sjøberg 
Suppleanter: Karin Andersen og Michael Hansen                                                                                      
  

10. Under evt. reklamerede Finn Øgaard fra PGI for bustur til Harzen. Jens Jørgen Eriksen 
reklamerede for foredrag om løb og ernæring med Jonas Tybjerg. Susanne Szmyrko 
opfordrede alle til et hverve medlemmer til løbeklubben. Christian Seneka foreslog at 
lørdagsløbet blev rykket til kl. 10 eller 11. Det opstod der som sædvanlig debat om, og man 
blev enige om, at det finder den nye bestyrelse ud af. De afgående medlemmer af 
bestyrelsen Lis Ølholm og Susanne Szmyrko modtog en erkendtlighed for deres arbejde.   	


