
Referat af generalforsamling i NALK den 24.01.19 

Generalforsamlingen er ikke indkaldt efter vedtægterne, da den skal afholdes sidste tirsdag i januar måned 

og dagsorden skal ligge på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse. De fremmødte besluttede dog 

alligevel at gennemføre generalforsamlingen. 

Tilstede: 16 – 18 medlemmer 

Velkomst ved formanden Arne. 

1. Valg af dirigent:  

Susanne Bonde og valg af to stemmetællere Steen og Trine 

2. Bestyrelsens beretning v. Arne:  

Klubben har afholdt ”Rigtige mænd løb” den 05.06.18, hvilket var en succes og klubben er parat til at 

gøre det i 2019 igen. Crossløb i december 2018 i samarbejde med DGI i Nørre Vedby grusgrav. 

Champagneløb den 30.12.18 i samarbejde med SuperBrugsen. Champagneløbet erstattede det tidligere 

nisseløb. Formanden takker alle hjælpere for deres indsats ved de forskellige arrangementer. Gåholdet 

kommer godt rundt i lokalområdet, ja faktisk på hele Nordfalster. Sensommerfest med 18 tilmeldte 

blev afholdt af aktivitetsudvalget i september 2018. Der kommer ca 10 – 12 gængere til de aftener, 

hvor gåholdet mødes. Der kommer ca 15 løbere til træningen tirsdag og torsdag. 

3. Fremlæggelse af regnskab v. Lene:  

Regnskabet for 2018 blev godkendt. Budget 2019 vedtaget uden bemærkninger. Privatlivspolitik for 

NALK er udarbejdet og udleveres til alle nye medlemmer i forhold til den nye datalov. 

4. Indkomne forslag:   

Ingen 

5. Valg:  

Tine og Lene er på valg. Lene ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen afholder ca 4 møder årligt. Nyvalg til 

bestyrelsen blev Trine Hartmund fra gåholdet. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning 

- Arne Gjerløv Andersen 

- Tine Gjerløv Andersen 

- Trine Hartmund 

- Brian Voxsted 

- Steen Ove Nielsen 

 

6. Valg af suppleanter: 

Hanne Jørgensen – 1. suppleant. Susanne Bonde – 2. suppleant  

7. Valg af revisorer:  

Peter Hansen og Lene Cohrt 

8. Evt:  



Medlemmerne ønsker at der bliver udarbejdet maillister fra bestyrelsen, sådan at informationer kan 

sendes ud til alle medlemmer angående arrangementer i klubben. Trine siger mange tak for 

opmærksomheden til hendes fødselsdag. Bestyrelsen drøfter klubbens hjemmeside ved deres næste 

møde, da den ikke fungerer up to date. 

Referent Hanne Jørgensen 

 

 

 


