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1. Valg af dirigent 

Niels Blommegaard bliver enstemmig valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen er varslet rettidig og 

beslutningsdygtig. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne 

år 

Bestyrelsens beretning ved Jan Thorsen (Formand for Bestyrelsen) 

Et år er gået siden vi var her sidst og tradition tro vil jeg som formand for bestyrelsen berettet om årets gang 

i bestyrelsen, mens vores to afdelingsformænd Melanie og Renny vil berette om året der gik i henholdsvis 

cykel- og løbeafdelingen. 

Vores medlemstal er nogenlunde det samme som sidste år dvs. ca. 100 løbere og ca. 150 cyklister. Med 3-4 

cykel træninger og 4-5 løbe-træninger om ugen plus det løse udbud af piratture m.m., så er der plads til 

mange flere medlemmer i Ikast Atletik og Motion.  

I året der er gået, har vi har fra bestyrelsen fokuseret på markedsføringen af vores klub ved dels at øge bruge 

af vores åbne Facebookside og dels ved at deltage i Forårsmessen og Foreningsmarkedet i Strøgcenteret. Vi 

håber, at det kan være med til at skabe opmærksomhed om vores klub, så endnu flere kan få gælde af vores 

mange gode tilbud i klubben. 

Vi vil i 2019 fastholde fokus på denne type markedsføring, men det gør det ikke alene. Vi har i allerhøjest 

grad også brug for jeres hjælp til at få flere med. Så jeg vil gerne gentage min opfordring fra Nytårskuren om 

tag en ven, nabo eller kollega med bare én gang til én træning i løbet 2019. For det tror jeg er den bedste 

måde at få flere medlemmer.  

I løbet af 2018 har vi afholdt nogle arrangementer på tværs af afdelingerne. Det har udover 

generalforsamlingen været Nytårskuren og Klubturen til Gludstedløbet. Vi holder disse arrangementer på 

tværs for styrke fællesskabet på tværs af afdelingerne og for at understrege, at vi er én samlet klub. 

Medlemskabet af Ikast Atletik og Motion dækker begge afdelinger og dermed adgangen til alle ugens 8 

træninger.  

Og jeg kan kun opfordre til, at man udnytter mulighederne i begge afdelinger f.eks. har nogle cyklister holdt 

formen vedlige i løbet af vinteren, ved at løbe med løbeafdelingen og tilsvarende kan løbere der er små-

skadet holde formen ved lige ved at køre med cykelafdelingen på cykel eller mountainbike. Og alle har vi 

muligheden for at få en mere alsidig træning ved at kombinere flere træningsformer. 

Klubturen til Gludstedløbet gentager igen i år torsdag den 15. august. Det er et fint lille arrangement, hvor 

der er mulighed for enten at konkurrerer i løb eller på mountainbike. Jeg kan kun opfordre alle, der ejer en 

mountainbike eller et par løbesko til at tag med til en hyggelig aften i Gludsted Plantage.  

Vi har i 2018 afviklet Ikast Løbet og Kvindeløbet med henholdsvis ca. 340 deltagere og ca. 275 deltagere. For 

Ikast Løbet var det en stigning på ca. 25% i forhold til 2017 og status quo for Kvindeløbet. De to løb bidrag til 

sammen med ca. 15% af klubbens indtægter. Men endnu vigtigere, så er de to løb med til at skabe 

opmærksomhed om vores klub, og det kan forhåbentligt være med til at trække nye medlemmer til klubben. 
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Der skal lyde en stor tak til Knud Erik Vase og Karin Eriksen og deres respektive teams for det store arbejde 

som de har lagt i de to løb. Karin tager en tørn mere med Kvindeløbet, mens Knud Erik har valgt at trække sig 

fra Ikast Løbet, som i stedte overtages af Per Engholm Poulsen. 

Vi lever i en global landsby, hvor beslutninger i Bruxelles kan påvirke vores lille klub. Noget af det som vi blev 

ramt af i 2018 var kravene fra EU's persondataforordning - GDPR. Selvom vi er en lille forening der bygger på 

frivilligt arbejdskraft, så skal vi leve op til de samme krav som Facebook og Google, når det kommer 

behandling af persondata. Vi har derfor brugt en del kræfter på at udarbejde en lovpligtigt persondata politik 

for Ikast Atletik og Motion. Den er nu tilgængelig på vores hjemmeside. 

En anden udefra kommende påvirkning af vores klub er, at Ikast Tullamore Golf Club er interesser i at udvide 

deres golfområde ind i den vestlige del af Skelhøj Plantage. Golfklubben har bedt Ikast-Brande Kommune om 

hjælp til at ansøge Naturstyrelsen om at få lov til at udvide golfområdet i skoven, som ellers er udlagt som 

fredskov. Vi har både løberuter og MTB-spor i den del af skoven, som risikerer at blive påvirket. Vi har derfor 

dels fået agtindsigt i sagen hos kommunen, for at se hvad der er op og ned i sagen, og dels er vi gået i en 

konstruktiv dialog med golfklubben for at finde en løsning, der tilgodeser begge parter.  

Tilslut vil jeg lige benytte lejligheden til at takke Melanie Knudsen og Per Engholm Poulsen. Både Melanie og 

Per har valgt at udtræde af bestyrelsen, hvorfor jeg vil benytte lejligheden til at takke dem, for hver deres 

store bidrag til arbejdet i bestyrelsen. 

 

Cykelafdelingens beretning ved Melanie Knudsen (formand for cykelafdelingen) 

Generelt 

2018 er året som vil blive husket for vores nye flotte tøj og super godt vejr. 

Hanne Folmer og Kjeld Højhus brugte efterår 2017 til at finde det helt rigtige cykeltøj til os og sørge for at 

sponsoraftalerne kom på plads. 

Tøjet kom til Ikast lige inden sæsonstart og det var dejligt at se at så mange af jer allerede havde købt tøjet. 

For at markere vores nye tøj, blev hver sponsor besøgt og der blev taget billeder som blev sendt til sponsorer 

og lagt på facebook og det gamle tøj blev givet væk til cyklister ude i den store verden. 

Sæsonstart gik godt og igen kunne vi også glæde over et godt fremmøde på 60 – 70 mand, ladies og MTB´er. 

Cykelskolen startede med 5 nye og de blev ved med at cykle hele sæsonen og omkring sommerferien kom 

der endnu et kuld nybegyndere (i den unge alder) og deres fædre. Det var dejligt at se så mange unge 

mennesker på holdene. 

2018 var også året hvor vi fik en ny holdfordeling, således at vi fik et nyt hold nr. 1, som Tyge og Johnny Bach 

stod for. Hold 1 er oprettet for dem som gerne vil cykle med andre, men hvor hastigheden ikke er alt for højt 

så alle kan være med.  

De andre hold var også godt besøgt og blev styret igennem sæsonen af nogle engagerede kaptajner. 
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Også de 2 ladyhold om mandagen var godt besøgte og fik ofte følge af nogle mænd, som ville træde til hvis 

det blæste for meget eller man havde defekt. Tak til jer 

Der blev afholdt kaptajnskursus I DGI – regi med deltagelse af 9 af vores medlemmer, som gav udtryk for at 

kurset var rigtig godt. 

 

MTB 

Her er der sket en stor tilgang af nye medlemmer som følges ad til en tur i skoven hver onsdag. 

Per Engholm har kørt med et børnehold om tirsdagen, som også var en succes. 

MTB banen er blevet endnu mere udbygget med hjælp af rigtig mange frivillige – tak for jeres indsats. 

IAM var også i 2018 vært for Per P Cup, som var godt besøgt og hvor vi klubben igen stod sammen og fik 

afholdt løbet efter bedste vis med opsætning, planlægning, officials og forplejning. 

Det er klubånd når det er bedst. 

 

Arrangementer 

Vi deltog i Forårsmessen i Ikast, for at få vist vores klub frem. MTB´erne havde pænt pyntet op og gjorde 

reklame for Ikast MTB og Naturpark og nogle cykelhold startede fra StrøgCentret. 

Alle husker nok vores fantastiske arrangement i skoven til Sommerafslutningen, hvor MTB´erne brillerede 

med grillede pølser, kolde øl og vand, Hannes kage og ikke mindst fantastisk vejr. 

Som nævnt var vi rundt og fik taget billeder hos vores sponsorer, hvilket sponsorerne var glade for. 

Sæsonafslutning i klubhuset med grillpølser serveret at Jesper, Jørn og Bent. 

Rigtige mange af medlemmer bød op til ture på racer og MTB på Facebook og nyhedsmails, der var mange 

gode søndagsture, en tur i Mols Bjerge, en tur til Viborg, en tur Harzen, Vesterhavsturen og en tur til Italien. 

Tak til alle til alle jer, som har taget initiativer til at invitere og arrangere ture for os andre. 

 

Løbeafdelingens beretning ved Renny Søgaard (formand for løbeafdelingen) 

Sæsonen 2018. 

Ja, 2018 blev et spændende år i løbeafdelingen. 

I de korte træk, så fik vi ny tirsdagstræning, nye forsøg med vise ansigtet udadtil.  

Vi startede op med ny variant af vores tirsdagstræninger. Vi prøvede at dele os op i forskellige hastigheder 

og ditto hold. Vi endte med tre hold, da de to hurtigere hold er slået sammen.  
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Det var på mange punkter en succes. Vi var en del gange over 40 til disse træninger – det var faktisk lidt svært 

at få skruet ned for talestrømmen …. Og hvorfor mon, vi taler jo aldrig  

Vi prøvede også at starte op med fyraftensløb fra Torvet. Personligt så synes jeg det virkede ganske godt, og 

samarbejdet med Kylling og co med et godt tilbud på aftensmad kunne da også tildeles trække folk af huse – 

men vi var lidt udfordret på vejr siden. Men i år, solskin og rygvind hele vejen rundt er der bestilt. 

Så håber vi på at vi får lokket nogle nye med ud til tirsdag træningerne. 

Godt nok blev disse tirsdage så delt op i hold, og det var så ikke helt så socialt som tidligere, men vi har nu 

indført kaffe og lidt sødt til maven efter træningen, og så går snakken jo igen igen.  

En stor tak til dem som tager tiden og ansvaret for at vi kan tilbyde disse hold til vores nye/gamle medlemmer. 

Sommer træningen i Skelhøje – det er godt nok en svær størrelse. Folk siger at de gerne vil løbe i skoven, 

men det var ikke tit at der kom mere end maks. 10 løbere. Så her i 2019, finder vi en anden løsning på det. 

Men nu til en virkelig succes – vores Seniorhold, ja det kalder jeg dem, det er da helt vildt med den opbakning 

og tilslutning til deres onsdagsture. De er jo tit over 20 på en onsdag!! Jeg bliver bare imponeret hver onsdag, 

når Hugo laver et opslag. Det ender jo med at jeg må tage en onsdag fri, og så være med der. Kæmpe ros til 

dem som har taget dette op.  

Hvad har vi ellers lavet  

Bakketræningerne – igen godt ledet af primært Gert og Jesper. Jeg er personlig vild med dem, pga naturen 

og udfordringerne der kommer enten i Silkeborg og omegn eller i Dollerup. Ikke at jeg er fan af bakker, men 

jeg er fan af blive udfordret. 

Søndagsturerne ud af huset. Vesterhavet bl.a. – fedt vejr, god mad og kage.  

Sunds løbet, 52 deltagere og største klub hold, og det gør vi også her i 2019. 

IAM rejser udenlands – Mallorca i 2018, 44 i alt og 40 løbere. En varm tur, men også en tur med et stærkt 

fællesskab. Det er jo der vi er megastærke – fællesskabet.  

Og herfra arbejdsgruppen skal der også lyde en tak til Knud Erik Jensen for at have taget sin tørn i gruppen. 

Han har valgt at trække sig fra den, men han har ikke givet slip i klubben. Tusind tak for hjælpen. Men nu 

med en mindre i gruppen, så har vi også valgt at drosle med på nogle aktiviteter. Specielt da vi ikke har haft 

mange med til vores interne kul mesterskab, så her i år får vi kun et mesterskab. Det bliver nemlig 10km asfalt 

i forbindelse med vores sæsonafslutning i efteråret. 

Til sidst en tak, til jer, som gerne bage en kage til et arrangement eller tur, til dig som hjælper med Ikast løbet, 

eller Kvindeløbet. Dette er meget vigtig i en klub som vores, at vi hjælper hinanden. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Regnskab blev frem og gennemgået af Karin. 
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Der var et spørgsmål til cykeltøj - da cykeltøjet blev bestilt, betalte det enkelte medlem sin egenbetaling, men 

differencen mellem leverandørens priser og medlemsprisen blev betalt af klubben. Denne udgift bliver 

udlignet med den sponsorindtægt som klubben modtager fra sponsorerne i løbet af 3 år. 

Udgift til MTB-spor til materialer - her forventes halvdelen retur via Friluftsrådet. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent 

Uændret kontingent dvs. 225 kr. for single medlemskab og 375 kr. for familiemedlemskab (husstand):  

énstemig vedtaget 

Registrering af binavne IAM Løb, IAM Cykling og IAM MTB: énstemig vedtaget. 

 

5. Forslag fra medlemmer (indkomne forslag) 

Ingen forslag fra medlemmerne 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleant 

Jan Thorsen og Heidi Emborg blev valgt ind i bestyrelsen 

Flemming Ditlev Andersen blev valgt som suppleant 

 

7. Valg af revisor 

Lone Dahl Andersen blev genvalgt 

 

8. Eventuelt 

Bjarke Andersen fremlagde projekt Cykling for Alle /Cykling uden Alder, som går ud på at give ældre mulighed 

for at komme på cykelture i en Rickshaw Cykel.  

Bjarke er i dialog med kommunen og også med foreningen Cykling uden Alder, som pt. ikke har til huse i 

Herning, Ikast og Brande. 

 

Liselotte Andersen gjorde opmærksom på at billederne fra cykelafdelingen og måske også generelt skal 

opdateres. 

 

Flemming Ditlev Andersen gjorde opmærksom på at løbeklubbens Bakketræning måske mere er Cross-løb 

end almindelig løb, måske skulle man overveje også at have det tilføjet som binavn (IAM Cross) 
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Der bliver takket af med en stor tak til de fremmødte og de mange frivillige som gør det muligt at drive og 

udvikle klubben. 


