
Referat fra IAM generalforsamlingen 20. marts 2017 

 

Per Poulsen bød velkommen til generalforsamling i Ikast Bowlinghal 
Programmet er generalforsamling med forfriskninger og derefter bowling i én time. 

 

1. Valg af dirigent. 
 
Niels B. Pedersen er valgt. 
 
 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 
Per fremlægger overordnet for klubben, hvorefter Preben fremlægger for løbeafdelingen og 
Jørn fremlægger et kort sammendrag af aktiviteter i cykelafdelingen det forløbne år. 
Se vedlagte nedenfor fra Per og Preben. (Ap 1 og Ap2). 
 
Der er spørgsmål til bestyrelsen. 
Hvad skyldes det, at vi ikke vælger at indgå i Projekt Vestbyen? 
Bestyrelsen fremlægger sine bevæggrunde for den trufne beslutning, at vi vælger at blive i 
Østbyen indtil videre. 
Det handler fx om, at cykelafdelingen oftest kører mod øst, at der ikke er plads til klubbens 
materialer, og at projektet som udgangspunkt er målrettet de foreningsløse klubber i byen. 
Jørn og Preben, der har deltaget i en del af møderne omhandlende projektet, kan ikke se IAM 
profitere af at være med i det for nuværende. 
 
Det foreslås, at der udsendes en nyhedsmail, som opsummerer, hvor vi er i forhold til Projekt 
Vestbyen, og vores fremtidige placering som klub i det hele taget. 
Dette tager bestyrelsen til efterretning (Ap 4). 

 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 
Karin forelægger klubbens reviderede regnskab. 
 
Der er et spørgsmål vedr. sponsorindtægter, hvorfor det figurerer under løbeafdelingen men 
ikke under cykelafdelingen? Som medlemmet ser det, er det kun en fordel for cykelafdelingen. 
Karin svarer, at sådan har det altid været, og at det også er begrundelsen for, at løbeafdelingen 
nu får 100,- kr. i tilskud pr, købt stykke klub løbetøj. 
 

  



4. Forslag fra bestyrelsen - herunder fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
225,- kr for solo og 375,- kr for husstand.  
Det vedtages. 
 
 
5. Forslag fra medlemmerne - indkomne forslag: Knud Erik Vase vedr. klubbens økonomi. 
(Se vedlagte Ap3) 
Bestyrelsen fremlægger et forslag til formulering. 
 
Bestyrelsens forslag: 
"Det er til enhver tid op til den siddende bestyrelse at vurdere, på hvilket niveau klubbens 
egenkapital skal være. Samtidig er det også bestyrelsens forpligtelse at lade pengene arbejde 
ved at igangsætte aktiviteter og promovering, der er til gavn for klubben og dens medlemmer." 
 
Det foreslås, at pengene skal prioriteres til aktiviteter, der rammer bredt, altså ikke til bidrag til fx 
Marathon løb og Mallorca ture, som kun er til få medlemmer. 
 
Et andet forslag er, at der opbygges en god stabil økonomi, som man så kan igangsætte 
aktiviteter for. 
 
Der er en god dialog omkring forskellige synspunkter. 
Bestyrelsen fremlægger begrundelser for, hvorfor det anses for vigtigt, at der ikke fastsættes en 
grænse for, hvad indestående må være. Fx er der forhåbentlig en udgift i den kommende tid på 
klubjakke og klubtøj samt eventuel nyt klublokale. 
 
Det besluttes, at bestyrelsens oplæg tages til efterretning. 
 
Fremadrettet ønsker medlemmerne, at sådanne fremlagte punkter til dagsorden kommer ud til 
medlemmerne før generalforsamlingen, så der er mulighed for at forholde sig til det indkomne. 
Niels, der er ordstyrer, orienterer forsamlingen om, at der ikke kan stilles krav om dette, men at 
forslaget er udmærket, og det kan være op til bestyrelsen, om de vil fremlægge eventuelle 
forslag til punkter forud for generalforsamlingen. 
Taget til efterretning af bestyrelsen. 
 
Punktet vedr. vedtægterne, som Knud Erik påpeger under sit punkt 2, tager bestyrelsen til 
efterretning og får ordlyden i paragraf 14 og 17 ændret. 
 
 
6. Valg til bestyrelse, herunder formand, kasserer og sekretær. 
 
Jan fra løbeafdelingen stiller sit kandidatur til rådighed. 
Lene foreslår Melanie, som accepterer. 
 



Der foretages skriftlig afstemning. 
 
Jan får 42 stemmer, Per har fået 27 stemmer og Melanie har fået 23 stemmer, så Melanie bliver 
suppleant til bestyrelsen. 
 
 
7. Valg af suppleant, Melanie er valgt. 
 
 
8. Valg af revisor. Lone Andersen er foreslået af bestyrelsen. Hun vælges. 
 
 
9. Eventuelt.  
 
Et medlem spørger: 
 Har vi en forsikring, der dækker, hvis der sker et uheld, når vi er ude med klubben. Hvis fx et 
klubmedlem falder om med et hjerteanfald og dør, at der så kan ydes psykologbistand til de 
medlemmer, der har været involveret omkring vedkommende. 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke findes en sådan forsikring i klubben.  

-Dette er efterfølgende undersøgt og klubben er dækket igennem DGI almindelig klubforsikring, 

som yder hjælp ved ovennævnte tilfælde. . 

Sådan dækker Idrættens Forsikringer 

Hvis din forening er medlem af DGI, er I omfattet af Idrættens Forsikringer. Så er du sikker på, 

at I er dækket i mange tilfælde. Idrættens Forsikringer dækker alle, der udfører et frivilligt 

arbejde for foreningen. Dine udøvere skal selv tegne en ansvars- og ulykkesforsikring, hvis de 

vil være dækket.  

Psykologisk krisehjælp 

Forsikringen giver dækning til psykologisk krisehjælp efter traumatiske hændelser opstået i 
forbindelse med aktivitet i klubben/foreningens interesse overalt i verden. Se evt link. 

 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/bestyrelsens-ansvar-og-

pligter/artikler/saadan-daekker-idraettens-forsikringer 
 

 
 
De fremmødte modtager hver en flaske vin som tak for fremmødet - en overraskelse fra 
formanden. 
Generalforsamlingen bowler herefter en time. 



 
Referent: Lene Andersen. 

Beretning til generalforsamling af Per Poulsen 2017                                               Ap. 1 

 

Året startede med traditionen tro med en Nytårs kur 

- ca. 40 personer 

Bestyrelsen lagde hårdt ud vi have i Maj juni og juli hvor vi talte om strukturering af klubben, vi 
havde vel 4-6 møder og havde kontakt med en DGI konsulent vedr. en Visions dag for alle 
klubbens medlemmer med tilhørende fest om aftenen. 

Men da efteråret indtog landet og da det nok mest var cykelafdelingen der havde den største 
opgave med at strukturere næste år 2017, med al den snak vi havde haft kunne vi selv fortsætte 
og Visionsdagen blev droppet og dermed røg klubfesten også. 

Jeg syntes at cykelafdeling og løbeafdeling har gjort et godt forarbejde til 2017 sæsonen. 

En af opgaverne var at indlemme en MTB afdeling i klubben, hvilket helt naturligt blev under 
cykelafdelingen. 

 

Vi besluttede at få udgivet en klubjakke, frem og tilbage men det blev en Craft til ca. 1.600 kr. 
som med rabat of klubtilskud koster medlemmerne 500 kr.   Godt arbejde af Lene. 

 

Løbeafdelingen har besluttet at udskifte deres tøj til Fusion, cykel afdelingen kikkede med men 
de har taget en anden beslutning pga. farverne. Der er er udvalgt et sæt tøj som kan erhverves 
med 20% rabat og 100,- pr del i tilskud fra klubben. 

Klubbens 2016 overskud var næsten:10.000kr 

 

Konklusion på beretningen: 

Vi startede med store armbevægelser, til en Visionsdag om at udvikle klubben, først så vi, tv, th 
op, ned til sidst kunne vi selv klare første del til 2017 selvom festen glippede. 

Hvad fik, jo en plan på skrift synlig for alle. 

Nyt tøj og en Klubjakke 

Tak for 2016, og en Blomst til Lene.                    Per Poulsen  



 

 

Løbeafdelings beretning ved Preben:                                                                      Ap 2. 

Ja, så gik der sørme et år igen og jeg skal forsøge at sætte punktum for løbe sæsonen 2016. En 
løbesæson der igen i år blev særdeles spændende med mange nye udfordringer, oplevelser og 
resultater for såvel medlemmer som arbejdsgruppe.  

Jeg vil starte med at gå et år tilbage. Nemlig til sidste års general forsamling hvor jeg kunne 
berette om en 2015 sæson hvor vi desværre havde tabt rigtig mange løbere igen, men heldigvis 
kom der da stadig 25 – 30 løbere til træning. Derfor valgte den ny sammensatte arbejdsgruppe at 
prøve med et nyt tiltag til sæsonen 2016. Vi valgte at kalde det nye tiltag for NY LØBER og 
dette skulle starte når sommersæsonen skulle i gang Vi fik strammet op omkring ruterne, fik 
lavet grupper med og uden opsamling, ja der skulle være plads til alle uanset om man løb 8 min 
pr km. eller 4.30 pr km. ud over dette blev der også tænkt på løberuterne i Skelhøje, disse skulle 
nemlig genindføres efter at vi sidste år valgte at tage en pause efter ønske fra medlemmerne. 
Derfor drog nogle flittige folk fra arbejdsgruppen ug og brugte det meste af en lørdag på at gå 
ruterne igennem med trillebøre, nye stolper, pile og værktøj. Denne lørdag mødte vi også MTB 
spor byggerne i skoven ja, man må sige at de går til stålet der ude – jeg håber og tror der stadig 
vil blive plads til os alle i og omkring sporene og i resten af skoven – synes at det ser lovende ud. 

Da foråret nærmede sig, nærmere betegnet den 20/3 blev det IAM,s tur til at arrangere 

fællestræning for Midtjyske motionsklubber, vi havde lejet klubhuset hos Ikast KFUM , Brian 

Klausen havde lavet de to løberuter og vi var klar med det store traktement når løberne kom 

tilbage. Det blev en rigtig fin søndag hvor vejret viste sig fra sin pæne side og der var mange 

positive tilbagemeldinger fra samarbejdsklubberne og allerede søndag den 10/4 havde vi lavet et 

nyt arrangement. Denne gang sammen med Bording og Brande og dette skulle afholdes nede i 

hytten på Harrild Hede. Morgenarrangementet bød på løbetur, morgenmad og sidst men ikke 

mindst så havde vi allieret os med Ultra løberen David Bonde Pedersen som ville komme og 

berette om hans store oplevelse i 2012 hvor han løb ca. 230 km. på 6 dage i Amazonjunglen i 

Peru med proviant, sovepose og hængekøje på ryggen. En fantastisk formiddag med fulde huse.  

Hen over foråret havde Marianne og Jesper igen lavet træningssøndag ude ved Vesterhavet og 3 

uger senere arrangerede Berit og Brian igen søndagstræning ude på den skæve jernbane ved 

Christianshede. Begge arrangementer bød på flot fremmøde, ja og traditionen tro var der 
selvfølgelig go´ forplejning til alle. Tak til jer alle 4.   

2016 har selvfølgelig også budt på Ikast løbet og senere Kvindeløbet Ja i det hele taget sker der 

jo rigtig meget i maj og juni måned. Ikast løbet blev i år besøgt af godt 400 deltagere og få uger 
senere blev kvindeløbet også besøgt af godt 400 deltagere. Jeg synes at ildsjælene omkring 
disse to løb kan være yderst tilfredse med det store arbejdet der udføres. Jeg tror at langt det 



meste klappede til mindste detalje. Tak til alle ildsjælene omkring disse løb. Jeg er sikker på, at 
I snart er klar igen. 

Ud over disse arrangementer var der også klubtur til Horsens posten Løbet grundlovsdag, her 

stod der halvmarathon på programmet og efterfølgende grill mm. Ja, og klubbens nye telte blev 

sat op og testet til alles tilfredshed. Ellers blev der selvfølgelig trænet på livet løs og en hel del 

deltog i rigtig mange løb rundt omkring - Ja, de rigtige hårde kunne såmænd løbe 2-3 marathon 

på en weekend, alt imens vi andre kunne nøjes med en halvmaraton i ny og næ – ja også må vi jo 

ikke glemme de to klubmesterskabsløb vi har haft, nemlig 5 km. cross som Helle Løvschall igen 

vandt og på herresiden løb Per Engholm med en suveræn sejr, Ja og derefter har vi næsten ikke 

set Per i løbeskoene – tænker lidt på, om DU EFTERHÅNDEN, ikke kan LØBE længere - end 

denne distance:))  Ja, og lige inden sommerferien kunne vi afholde vores klubmesterskabs stafet 

ude i Skelhøje – det blev igen en sjov aften med spænding om udfaldet og sidst men ikke mindst 

så havde Brian og Renny pølser på grillen og lidt til at skylle efter med. Vinderne blev Helle, 

Allan, Thorkild og Poul Erik.  

Jeg tror at vi må konstatere at IAM er en klub for folk der gerne vil løbe meget og samtidig langt 

og derfor kniber det måske også med at fastholde alle dem, der ikke lige er til det. Denne 

udfordring har arbejdsgruppen forholdt sig til i løbet af vinteren og derfor forsøger vi nu at starte 

et halvmaraton hold op først i april. Vi afholder informationsmøde d. 4/4 hvis nogen her i aften 

har lyst til at være med  – mere om det på Facebook og i dagspressen.    

Efter en velfortjent sommerferie måtte arbejdsgruppen og Harrild hede gruppen op på hesten 
igen. Snart var der træning, og de sidste to søndage inden Harrild hede løbet havde vi 
arrangeret for træning til Harrild Hede løbet ude på heden med efterfølgende kaffe og kage. Et 
par rigtig hyggelige søndags træninger hvor også Brande og Bording løbeklubber deltog. 
Træningen skulle også vise om Kasper havde fået skruet ruterne rigtig sammen - Ja, man må 
sige at Kasper har en kæmpe aktie i dette løb og dets afvikling 

Lørdag d. 27/8 skulle Harrild Hede løbet så skydes i gang. I Harrild Hede gruppen var vi 
spændte på om vi kunne trække lidt flere løbere ud på heden denne gang. Det kunne vi, der 
troppede ca. 250 løbere op til de tre ruter. Egentlig ærgerligt at der ikke kom flere, for dagen 
blev faktisk rigtig god med flot vejr og godt humør og minsandten om Niels Blommegaard ikke 
havde jubilæum – 100 halvmaraton – rigtig godt gået. Efterfølgende har vi i Harrild hede 
gruppen haft evalueringsmøder og det er med en vis vemod at vi har valgt at lukke løbet – 
simpelthen for stort et stykke arbejde til de mennesker der kommer. Stor tak til Marianne, 
Kasper og vores 4 kolleger fra Brande og Bording – det har sørme været et rigtigt hyggeligt 
samarbejde. 

Hen på efteråret havde Hanne og Ove igen lavet Maratontur, denne gang gik turen til Dresden, 
og så vidt jeg husker var der rigtig mange med, efterfølgende har der selvfølgelig kun været 
positive ord fra denne tur og for at det ikke skal være løgn så har De været i gang igen og om få 



uger drager der en stor flok til Paris Marathon. Jeg håber at hele banden får en god og 
spændende tur til smilets by, og håber at I alle kommer godt hjem igen.      

Lørdag d. 12/11 havde arbejdsgruppen. Ja, vel næsten traditionen tro inviteret til 
sæsonafslutning. Dagen startede kl. 10 med at vi skulle finde de nye klubmestre i 10 km. 
Landevej - Vinderne på denne distance blev fortjent Helle Løvschall og Brian Klausen. Herefter 
troppede vi op igen kl.12.30 til varm suppe mm. Her skulle vi så kåre de samlede klubmestre 
2016. På kvinde siden blev det igen, igen Helle Løvshall og på herre siden ja, gæt engang :))    

Samme eftermiddag havde vi inviteret Flemming Storgaard fra Ikast-Brande kommune til at 
komme og fortælle lidt om tankerne vedr. projekt Vestergade. Et projekt alle her i forsamlingen 
kender, og som vi vel alle har en holdning til i forhold til vores klub. Jørn Bjerager og jeg har i 
løbet af året deltaget i nogle møder og workshops for at kunne få et indblik og indflydelse på 
forholdende derude. Jeg tror ikke, at jeg tager munden for fuld, når jeg siger at IAM ikke bliver 
en del af projektet i denne omgang. 

Resten af eftermiddagen gik med en god dialog, om den nye sæson, og hvad vi i 
arbejdsgruppen evt. kan arbejde frem imod i 2017. En ting vil jeg love – vi gør vores bedste for 
alle, synes vi selv, og vi tager da også gerne imod konstruktiv kritik og gode ideer. Men 
kræfterne skal jo også være til stede.  

Samme eftermiddag tog arbejdsgruppen afsked med Helle Løvshall - Tusind tak for din indsats 
igennem i den tid du har været med og i samme øjeblik trådte nye kræfter til nemlig Pernille. Til 
slut vil jeg gerne sige tak til alle medlemmer i løbeafd. Tak for jeres altid gode humør og 
hjælpsomhed når der er behov for det. Tak til gruppen der søndag efter søndag sørger for at 
der er låst op kl 9.00 Tak til Hanne og Ellen for jeres nye projekt som i kalder som i kalder 
onsdagsløber for ikke arbejdsramte, absolut spændende at følge jer i fremtiden, og ikke mindst 
tak for et godt samarbejde til mine gamle og nye kolleger i arbejdsgruppen. Det er, og har altid 
været en fornøjelse.  

 

Indkommende forslag til Generalforsamling:                                                                         Ap 3. 

 
 Til Ikast Atletik og motion Ikast den 11. marts 2017. att.: Per Engholm Poulsen 
conni.per@poulsen.mail.dk  
Forslag til generalforsamling i henhold vedtægterne § 14.  
1. Forslag til at generalforsamlingen vedtager, at ændre vedtægterne med hensyn til størrelsen 
af klubbens kapital. Hvis det ikke kan foretages på den ordinære generalforsamling, ønskes 
afstemning om en ekstraordinær generalforsamling.  
Mit forslag er, at klubbens kapital højest må være 100.000,00 og at nuværende kapital over en 
kortere årrække nedbringes til denne grænse ved at afholde sociale arrangementer, ved at give 
tilskud til medlemmers deltagelse i relevante aktiviteter og ved at give tilskud til promovering og 
ekspansion af klubben.  
2. Ordlyd i vedtægternes § 17 er ikke korrekt, der må menes § 14 i stedet for § 13.  
Forslagsstiller:  
Knud Erik Vase 



Opsummering af klubbens fremtidig boligsituation:                                                                Ap 3. 

Der blev på generalforsamlingen ytret ønske om en opsummering af klubbens fremtidige 
boligsituation, hvorfor bestyrelsen nedenstående har opsummeret forholdene omkring vores 
nuværende lejemål på Navervej og en eventuel fremtidig deltagelse i Projekt Vestergade.  

Den gamle tømmer Christian Eybye, der ejede Navervej 5 døde sidste år, og I den forbindelse 
har der været lidt usikkerhed omkring klubbens fremtidige boligsituation – skulle ejendommen 
sælges, og kunne vi i så fald kunne opretholde vores lejemål. Samtidig har Projekt Vestergade 
bejlet lidt til os, fordi de gerne så os som en del af deres projekt.  

 Lad os slå fast med det samme: Vi er ikke hjemløse! – og det ser ikke ud til at vi blive hjemløse 
inden for den nærmeste fremtid. IBF har godt nok købt Navervej 5 dvs. vores klubhus, 
værkstedet og beboelsen. Vi må antage at IBFs ønske med overtagelsen er at opnå 
muligheden for, at de på et tidspunkt kan udvide deres eksisterende naboejendom. Men vi 
kender ikke til nogle konkrete planer på nuværende tidspunkt. IBF har overtaget den oprindelige 
lejekontrakt med os fra 1997. Ifølge lejekontrakten kan lejemålet opsiges med 6 måneders 
varsel. Samtidig har IBF udlejet værkstedet og beboelsen til en ekstern lejer, hvilket ligeledes 
understøtter, at der ikke på nuværende tidspunkt er konkretet planer om, at vi bliver opsagt.  

 Samtidig med den tidligere usikkerhed omkring ejerskiftet af Navervej 5 blev klubben kontaktet 
af kommunen for at høre mere om Projekt Vestergade. Bestyrelsen er åbent gået til et par 
møder omkring Projekt Vestergade, men efter bestyrelsens opfattelse drejer Projekt Vestergade 
sig dels om at bygge en idrætshal tæt på Den Internationale Skole og dels om at skabe et 
samlet tilholdssted for de klubløse dvs. grupper der er meget løst organiseret f.eks. parkour og 
skatere. 

Bestyrelsen ser derfor Projekt Vestergade som en konstruktion, der har sig selv som projekt. Og 
ikke som et projekt, der skaber de samme muligheder som i dag for at fungere som selvstændig 
klub. Man har f.eks. ikke mulighed for at have sit eget klublokale, men skal booke et lokale til de 
”møder” man vil afholde. Og der er ikke opmagasineringsplads til alle vores materialer, som vi 
bl.a. bruger til Ikast Løbet og Kvindeløbet.  

Ud fra de betragtninger har Bestyrelsen ikke vurderet at Projekt Vestergade er attraktivt nok for 
IAM på nuværende tidspunkt. Samtidig har vi fået styr på fremtiden for vores nuværende 
lejemål, hvorfor vi ikke ser ud til at blive hjemløse inden for den nærmeste fremtid. Bestyrelsen 
er således ikke aktivt boligsøgende på nuværende tidspunkt idet vi forventer at kunne 
opretholde vores nuværende lejemål de kommende år. 


