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Referat fra Generalforsamling i Ikast Atletik og Motion  

Lørdag den 24. marts 2018 på Hyldgårdsskolen 

 

1. Valg af dirigent 

Ole Bjerglund Pedersen blev valgt som dirigent.  

Indkaldelse er indkaldt korrekt.  

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne 

år 

Formandens beretning: Jan Thorsen 

2017 har været mit først år som medlem af og formand for bestyrelsen. Det har på mange 
måder været spænende, udfordrende og sjovt at være med i bestyrelsen. 

Vi er som jeg ser det en stærk klub med to stærke og aktive arbejdsgrupper for cykling og løb. 
Vi er i dag ca. 250 medlemmer af klubben, heraf ca. 100 løbere og ca. 150 cyklister – men der 
er jo plads til mange flere. 

I 2017 fik vi indskrevet i vedtægterne, at bestyrelsen har en forpligtelse til at lade pengene 
arbejde ved at igangsætte aktivister og promovering, der er til gavn for klubben og dens 
medlemmer (§6a). Som det vil fremgå af regnskabet, så har vi i 2017 brugt knap 20 t.kr. 
mere end vi har fået ind i kassen. 

Om det er tilstrækkeligt til at leve op til den nye vedtægt, det må være op til 
generalforsamlingen, men vi vil som Bestyrelse gerne forsøge at gøre det endnu bedre i 2018, 
hvorfor vi allerede nu har afsat 35 t.kr (mod 20 t.kr. i 2017) til hver af de to afdelinger, som 
de kan få lov til at bruge i 2018. 

Nogle af de ting vi i 2017 har fokuseret på i bestyrelsen har været: 

 Åbenhed omkring bestyrelsen arbejde 
 Samlende arrangementer for alle klubbens medlemmer – cyklister såvel som løbere 
 Markedsføring af klubben 

 

I et forsøg på at være mere åbne omkring arbejdet i bestyrelsen, har vi valgt at lave et indlæg 
om bestyrelsesnyt på vores hjemmeside og på løbe- og cykelmail efter hvert af vores 6 
bestyrelsesmøder.  

Herved håber vi, at det dels bliver mere tydeligt, hvad bestyrelsen laver og dels inspirere til 
flere kandidater til bestyrelsen – det får vi at se lidt senere i dag. 

Vi har forsøgt at skabe nogle samlende arrangementer for hele klubben, hvor vi alle kan få en 
fornemmelse af hvor mange vi egentligt er, og så vi kan møde hinanden på tværs af cykel- og 
løbeafdelingen. 
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Ud over den obligatoriske Generalforsamlingen og den traditionsrige Nytårskur, så har vi også 
forsøgt os med en klubtur til Gludstedløbet. 

Til Gludstedløbet deltog 14 løber og 4 MTB’er fra Ikast Atletik og Motion. Og de satte deres 
præg på både løbet og præmieskamlen.  

Der var plads til mange flere IAM’er, men vi var nok lidt for langsomme til at udbyde turen.  

Vi gentager klubturen i år, så sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 16. august 2018 
kl. 19:00. 

Vi havde også tanker om et klubmesterskab i mix-stafet, hvor der både skal løbes, køres på 
racercykel og på MTB. Det blev desværre ikke til noget i 2017, men idéen lever stadig så 
måske i 2018? 

Bestyrelsen har i det forgangne år også arbejdet med markedsføring af klubben. Det har vi 
gjort dels via en mere aktiv brug af vores fælles åbne Facebook-side og dels via en folder, som 
vi kan uddeles til diverse messer og voresløb for at præsentere vores klub. Folderen er 
desværre endnu ikke helt klar, men forhåbentligt er den klar inden Ikast Løbet i maj. 

Den åbne Facebook-side er netop åben for alle og derfor kan vi alle bidrag til spredningen af 
det glade budskab om vores klub ved enten at skrive gode artikler på siden, men også ved blot 
at ”Like” og kommentere på artikler andre har skrevet. Derved synliggør du klubben over for 
dine Facebook-venner og måske også deres Facebook-venner. Og vi kan således komme langt 
omkring med informationer om hvad vi laver i vores klub. 

Endeligt er bestyrelsen også ansvarlige for vores to motionsløb: Ikastløbet og Kvindeløbet. 
Ikastløbet havde ca. 265 deltagere i 2017 (mod ca. 315 deltager i 2016). Kvindeløbet havde 
ca. 285 tilmeldte i 2017, men ekstremt dårligt vejr gjorde, at kun ca. 121 deltagere 
gennemførte løbet (mod ca. 397 deltagere året før). 

Vi får ca. 20% af klubbens indtægter fra de to løb, og skulle vi have en tilsvarende indtægt 
hjem vi kontingentet, så skulle kontingentet hæves med ca. 80 kr. per medlem.  

Men endnu vigtigere, så er de to løb med til at markedsføre vores klub, og det kan 
forhåbentligt være med til at trække nye medlemmer til klubben. 

Der skal derfor lyde en stor tak til Knud Erik Vase og Karin Eriksen og deres respektive teams 
af hjælpere omkring Ikastløbet og Kvindeløbet. 

Og samtidig skal der lyde en kraftig opfordring til alle klubbens medlemmer – uanset afdeling 
om at bakke op om de to løb, og stille jer til rådighed, når der er brug for hjælp. På den måde 
er du også med til at bidrage til vores fælles klubkasse og til markedsføringen af vores klub. 

Og nu vi har startet takketalen, så har der i løbet af året været lidt udskiftning i bestyrelsen 
Preben Jørgensen er stoppet som formand for løbeafdelingen, hvor Renny Søgård har 
overtaget formandsposten. Og Jørn Bjerager er stoppet som formand for cykelafdelingen, hvor 
Melanie Knudsen har overtaget formandsposten.  

Endeligt så stopper Jesper Hansen i bestyrelsen i dag, da han ikke har ønsket at genopstille til 
bestyrelsen.  

Der skal lyde en stor tak til Preben, Jørn og Jesper for det arbejde i hver især har lagt i 
bestyrelsen og i klubben. Og samtidig vil jeg byde Melanie og Renny velkommen ombord i 
Bestyrelsen. 
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Cykel beretning: Melanie Knudsen 

Generelt 

 Godt fremmøde til sæsonstart – ca. 60 cyklister 
 Ladygruppe på ca. 15 piger opdelt på 2 hold (mandag) - tak til vores trofaste 

følgesvende 
  
 Om onsdagen cyklede vi i 4 hold (racer) plus MTB´erne – her voksede gruppen fra 

onsdag til onsdag 
 Cykelskole 2017 tegnede godt med 6 tilmeldte og 2 blev ved med at komme – tror dog 

de er stoppet nu 
 Opstart af en styregruppe for cykelafdeling – (Lene, Kjeld, Hanne, Jørn, Jesper, Jens 

Peter; Martin H, Robert M, Fleming A og Melanie) 
 Jørn trak sig som formand – tak for din indsats 
 2017 var året hvor vi desværre mistede Kaj Hansen til kræften 
 

MTB 

 MTB kom godt fra start – åbning af sporet Ikast MTB og Naturpark den 10. juni med 
rigtig mange besøgende 

 Mobilepay er kommet op og køre og bruges bl.a. til at betale bidrag til sporet 
 Super god tilslutning til sporbygning, både at lokale, medlemmer og udefrakommende 

(der er sporbygger dag i dag, da det er der de kunne få fat i maskiner) 
 Per P Cup blev afholdt i november – også er stor succes, ros til banen vejret og maden 

(Ladierne under Hannes føring havde sørget for forplejning og suppe)  
 

Arrangementer 

 Tilmelding til fællesløb – Grejsdal, Alheden og Ladytouren var ikke den store succes. Vi 
overvejer hvad vi skal gøre i år.  

 Rigtig mange ildsjæle har arrangeret ture (Vesterhavsturen v/Henrik og Lene, Cykeltur i 
Dolomiterne v/Torben og Bjarke, Søndagsture på Hanne & Britts hold v/Ole, Bjarke og 
Torben, Viborgturen v/Torben, Ekstra MTB ture arrangeret af Henrik, Lars I og 
Flemming, Per Egholm havde også planlagt et IAM Børne MTB løb, som desværre måtte 
aflyses) 

 2 Grillaftener en før sommerferien og et til sæsonslut. Her var tilslutningen stor og både 
pølser og kage blev spist op i dejligt selskab med hinanden 

 Medlemsmøde hos Midt Factoring inkl. Tøjprøvning små 70 deltager – tak for god 
opbakning 

 Nytårskur – kun 4 fremmødte til cykling, men til selv nytårskur var der nok kommet 30 
cyklister – dejligt med opbakning 

 
Nye sponsorer 

 Hanne og Kjeld har gjort et kæmpe stort arbejde med at skaffe os sponsorer til en 
værdi til næsten kr. 200.000 de næste 3 år – stort tak for jeres indsats. 

 Vi har fået nyt design. Vores tøj er skiftet til Marcello Bergamo 
 Vi er forpligtet til at vise vores flotte nye tøj frem og besøger vores sponsorer og får 

taget billeder så både sponsorer og vi kan få noget omtale. 
 Det gamle tøj er både i Tanzania, Nepal og Ghana hos de lokale cykelklubber 
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Ønsker for 2018 

 Klubben vil gerne ud af sin anonymitet, så den åbne Facebook Gruppe benyttes mere 
 Tiltag – bl.a. forårsmessen i Strøgcentret søndag den 8. april (møde gerne op) 
 Opslag i Avisen bl.a. Omkring vores sponsorater og historien om det gamle tøj 
 Ikast MTB og Naturpark via deres egen Facebookside og medieomtale 
 Styregruppen arbejder videre med ønskerne fra medlemsmødet  

 

Løbs beretning: Renny Søgård 

Året 2017 bød på mange oplevelser fra løbe afdelingen. Som sædvanlig, så startede året med 
de tre fælles træneringer sammen med Midtjyske Motionsklubber. Specielt Karup var godt med 
deres super gode/spicy supper. 

Foråret var også hvor vi fik set vores nye klubtøj på vejene. Super lækkert og flot fra Fusion. 
Igen et godt samarbejde med Sportigan om dette. Så derfor vil vi komme med et super tilbud 
her i april måned 2018 på løbetøjet til klubbens medlemmer.  

Vi havde en sending løbere i Paris for at løbe marathon i Byernes By. Der var omkring 20 
deltager med, og Karin Eriksen løb sit marathon nummer 200 denne dag.  

Vi satte også et 1/2 hold i gang for nye interesserede løber – dette var ikke den store succes. 
En hel ny løber, og to kendte løbere fra klubben, men alle kom gennem deres delmål om at 
fuldføre en halv marathon. 

Hen over året har der været en masse forskellige tilbud med løb ’ude af huset’. Diverse 
søndags ture til Vesterhavet, Rørbæk Sø og andre lokationer. Desuden har vi haft vores 
Bakketeam, som har sat deres lørdage af til bakketræninger ude øst på omkring Silkeborg og 
de bakker som dette område har i rig mål.  

Ikast løbet og Kvinde løbet kom Jan godt omkring i sin beretning.  

Vi havde så meget større held med tilslutningen til Midsommer Løbet i Sunds i juni måned. Her 
var vi ca. 50 løbere afsted. Det er utrolig hvad en masse kage kan – det lokker hvert fald folk 
til, og nå ja. Vi var ramt af super godt sommervejr og Sunds var helt blå den aften af Ikast 
løbere.  

I august måned var vi igen til 24 timers løb i Viborg. Et super social løb for alle som deltog. 
Godt nok var vi ramt af lidt træls vejr om lørdagen med regn og lidt blæst, så det var ikke det 
fedeste vejr, men humøret var højt, og ca. 20 løbere holdte os i gang i alle timerne omkring 
Søndersø. En fed weekend i Viborg.  

I oktober var vi så i Harzen for at løbe på Brocken. Det var en spændende / flot og hård tur. 
Super godt arrangeret af vores egen rejse konge (ref.: Hanne og Ove Pedersen).  

Så blev det tid til sæson afslutningen, hvor der blev luftet tanker og ideer om nye tiltag. Derfor 
kom der et udvalg på benene som så siden er kommet med ideerne om vores nye tiltag med 
tirsdag træningen og en anden tilgang til holdene. Dette udvalg fik også sat fyraftensløbene i 
verden, sammen med en lille folder som gjorde reklame for dette. Plus at der blev givet fuld 
gas på Facebook ang. dette. I alt er disse opslag om dette blevet set ca. 10.000 gange i alt – 
mega godt arbejde.  
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Så havde vi vores julefrokost som blev en super hyggelig søndag i klubben. Det er noget vi 
kan – være sociale.  

Så 2017 var et år, hvor vi fik prøvet flere ting af. Nogle bedre end andre – men en ting er 
sikker. Vi havde et igen et super godt år socialt set, krydret med en masse flotte / fede 
løbeoplevelser. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.  

Inputs fra Generalforsamlingen 

 Klubben lægger pengene ud for de manglende sponsor indbetalinger over de næste to år 
(2019/2020) for cykelafdelingen.  

 Det gamle cykeltøj kom til Afrika. 
 Jørn Bjergager giver en kort fortælling om hvordan vi fik tøjet givet videre. Vi sendte 

noget tøj til Ghana gennem en kontakt ved DCU.  
 Søren Løth – ang. Ikastløbet i 2017 contra 2016 større indtægt i 2017 end i 2016 – 

mindre udgifter i 2017. Bedre sponsor indtægter.  
 Regnskab blev enstemmigt godkendt.  

 

4. Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent 

 

Fastsættelse af kontingent 

Et uændret kontingentet blev enstemmigt vedtaget dvs.  

 225 kr. for single medlemskab og  
 375 kr. for familiemedlemskab 

 

Forslag vedr. afstemningsreglerne 

Forslaget vedr. ændringen af vedtægternes §6 blev enstemmigt vedtaget. §6 lyder herefter 
således:  

Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen på 6 medlemmer. Bestyrelsen 
består af 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen for en toårig periode. Her 
udover 2 medlemmer udpeget af henholdsvis arbejdsgruppe løbemotion og 
arbejdsgruppe cykelmotion. Af de valgbare bestyrelsesmedlemmer er 2 på valg i 
lige år og de andre 2 i ulige år. 

Genvalg kan finde sted. Skriftlig afstemning kan begæres af blot et medlem på 
generalforsamlingen.  

Der afgives et antal stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer der skal 
vælges dvs. normalt 2 stemmer. Der må kun afgives én stemme på hver kandidat. 

Den kandidat med højest stemmetal som ikke opnår valg, indgår som suppleant for 
det kommende år. 
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Afstemningen finder sted efter dirigentens anvisning. 

Til varetagelse af løbemotion og cykelmotion nedsættes en arbejdsgruppe på 
mindst 3 medlemmer for hver afdeling. Arbejdsgrupperne er selvsupplerende. 

 

Forslag vedr. dagsorden på generalforsamlingen 

Forslaget vedr. ændringen af vedtægternes §17 blev enstemmigt vedtaget. §17 lyder herefter 
således:  

Den i henhold til § 14 indkaldte generalforsamling vil have følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4. Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent. 

5. Forslag fra medlemmer (indkomne forslag). 

6. Valg af bestyrelse og suppleant. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

 

Forslag vedr. indkomne forslag til generalforsamlingen  

Forslaget vedr. ændringen af vedtægternes §14 blev enstemmigt vedtaget. §14 lyder herefter 
således:  

Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal. Indkaldelse skal ske i Ikast 
Avis og via Ikast Atletik og Motions hjemmeside senest 3 uger inden afholdelse.  

Forslag fra medlemmer skal være afleveret til formanden senest 2 uger før 
generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på Ikast Atletik og Motions 
hjemmeside i takt med at de modtages. 

På generalforsamlingen har alle medlemmer af Ikast Atletik og Motion over 16 år 
stemmeret. Ved familiemedlemskab har husstandens medlemmer over 16 år hver 1 
stemme. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmægtig/fuldmagt. 
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Forslag vedr. mindre rettelser i vedtægterne 

Resolutionsforslag fra bestyrelsen vedr. mindre rettelser i vedtægterne blev enstemmigt 
vedtaget. Resolutionsteksten lyder som følger: 

Bestyrelsen bemyndiges til, efter generalforsamlingen, at foretage nødvendige 
konsekvensrettelser og sproglige tilretninger i vedtægterne. Disse ændringer 
offentliggøres på Ikast Atletik og Motions hjemmeside 

Resolutionsteksten tilføjes som bilag til vedtægterne. 

 

5. Forslag fra medlemmer (indkomne forslag) 

Ingen indkomne forslag fra medlemmer  

 

6. Valg af bestyrelse, herunder formand, kasserer og sekretær 

Karin Eriksen og Martin Holmgaard blev valgt uden modkandidater. 

 

7. Valg af suppleant 

Heidi Emborg blev valgt uden modkandidat.  

 

8. Valg af revisor 

Lone Andersen blev valgt uden modkandidat (ref.: og hun har accepteret valget ) 

  

9. Eventuelt 

 Jan Thorsen – flytning af generalforsamling til et andet tidspunkt på året? (Det kræver 
ændring af regnskabsåret).  

 Ros til Jan for god styring af møderne generelt.  
 Ole Bjerglund: nyt klubnavn? Ligger det over til bestyrelsen. Hvem er vi – og vi er godt 

skjulte.  
 Lene: Logo jakken vil gerne have flere af dem på gaden.  
 Cykeltøj / løbetøj er meget forskellige i udsende. Udfordringer med at ligne hinanden.  
 Vil vi have ungdommen mere med i klubben – kræver ildsjæle og frivillige tager teten. 

ISI har et tag i de unge mennesker.  
 Små tiltag for at få unge mennesker med, og der skal mange hjælpere til. Er afprøvet i 

det små i løbeafdelingen, og ikke meget det store resultat.  
 


