
Referat fra Generalforsamling i IAM mandag, den 14. marts 2016 

 
1. Valg af dirigent 
Niels fra løbeafdelingen vælges som dirigent til generalforsamlingen. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
Per lægger ud med sin beretning, hvorefter Jørn, som formand for 
cykelafdelingen, fremkommer med sin beretning efterfulgt af Prebens, som 
formand for løbeafdelingen, hertil vil jeg tilføje at Løbeklubben nu har 2 løbere 
i Klub100 af løbet Maratonløb (Karin Eriksen og Linda Kempel . 
 
Som kommentar til beretningerne lød det fra et medlem, at han synes, 
bestyrelsen har arbejdet for lidt i det forgangne år, været for lidt synlig ift. 
klubbens medlemmer og brugt for lidt af klubbens indestående midler som fx 
til arrangementer/ foredrag for medlemmerne og lignende, som der ikke har 
været noget af i løbet af året. 
 
En bemærkning hertil fra et bestyrelsesmedlem er, at det for er korrekt, at 
bestyrelsen ikke har været særlig aktiv i det forgangne år, men at det tidligere 
har været forsøgt fra bestyrelsens side ad flere omgange at arrangere events 
for medlemmerne i klubben, men at der opleves manglende opbakning, når vi 
til et foredrag er nødt til at invitere lærere med påhæng fra skolen, hvor vi har 
lånt et lokale til arrangementet, gratis med, for at der i det mindste ville 
komme nogen. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. (Bestyrelsen har i år 
fundet en ny revisor da Benny ville stoppe) 
 
Karin fremlægger årets budget og regnskab. Hun gør opmærksom på, at det 
fortsat er svært at få inddrevet kontingent fra alle medlemmerne. 
Jørn proklamerer i denne forbindelse, at han vil hænge en liste op på klubbens 
dør, hvor medlemmer, der har betalt deres kontingent vil figurere, hvorved 
det, på den positive måde, også vil være synligt for enhver, hvem der mangler 
at betale. 
 
Regnskabet godkendes, men der kommer nu flere bemærkninger til 
indestående, og der kommer også mange konstruktive forslag til, hvad 
klubben kunne bruge pengene til.  
 
4. Forslag fra bestyrelsen - herunder fastsættelse af kontingent. 
Der er ingen forslag fra bestyrelsen udover at bevare kontingentet som hidtil. 
Kontingentsatsen godkendes. 



5. Forslag fra medlemmerne (indkomne forslag). 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  
 
6. Valg til bestyrelse, herunder formand, kasserer og sekretær. 
Karin og René er på valg. Karin ønsker genvalg, det gør René ikke. 
Bestyrelsen foreslår Jesper Hansen, tidligere suppleant, som 
bestyrelsesmedlem. Jesper er ikke tilstede, men han har givet sit tilsagn. 
Der er ingen modkandidater, så Jesper Hansen vælges til bestyrelsen.  
 
7. Valg af suppleant. 
Der er desværre ingen, der ønsker at stille op som suppleant, hvilket betyder, 
at hvis det sker, at et medlem af bestyrelsen trækker sig i utide, så skal der 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
 
Det besluttes, at bestyrelsen konstituerer sig selv ved næstkommende 
bestyrelsesmøde. 
 
8. Valg af revisor. 
Klubben har fundet en ny revisor, så regnskabet kunne godkendes og 
underskrives af revisor før generalforsamlingen, idet Benny ønskede at stoppe 
midt i perioden. 
Der er ingen modforslag, så klubbens nye revisor er valgt: Lone Dahl 
Andersen. 
 
9. Eventuelt. 
Under dette punkt opstår der en god dialog om, hvad medlemmerne har af 
ønsker i forhold til, hvad klubben kan bruge nogle af pengene til, vi har 
stående i banken. 
Der kommer mange gode og konstruktive forslag, men der bliver ikke truffet 
nogle beslutninger, idet det fremkommer under punktet eventuelt. 
 
Forslag: 

• en kæmpe fest (da klubben ikke har holdt jubilæumsfest som lovet!), 
• få "rigtige mænd" ud til et arrangement, mens de er "hotte", 
• at klubben laver en aftale, så klubbens medlemmer kan købe fx en jakke i 

rigtig god kvalitet, Peak performance eller tilsvarende, med et diskret logo, 
til en fordelagtig pris. 
Argument: Det vil se godt ud, både når klubbens medlemmer deltager i 



forskellige løb, men også give reklame og dermed evt. nye medlemmer, når 
vi bevæger os rundt i og omkring Ikast i privat regi, 

• at vi tilbyder et fælles løb, cykel- og løbeafdelingerne, hvor det kunne være 
det allerede etablerede Harrild hede løb, der udvides med et løb samme dag 
for mountainbikere. 

• at klubben giver tilskud til deltagergebyr til bestemte løb. 
• at vi lejer andre klublokaler 
• at klubben køber billetter til medlemmerne til en landskamp i fodbold. 

Der er stof til det videre arbejde både i bestyrelsen og blandt klubbens 
medlemmer. 
 
Generalforsamlingen rundes af med en times bowling. 
 
Referent: Lene Andersen, medlem af bestyrelsen. 
 


