
 

 

 

 

Generalforsamling d. 25.2-2019 kl. 19.00 i klubhuset 
 

 

1. Valg af dirigent 

- Børge Hansen foreslået og valgt 

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 

- Formanden fortalte om det forestående år og om store DM, der er er den store 

atletikmæssige begivenhed i 2019.  

- 21.9 afvikles den store 100-års jubilæumsfest. Tilmelding via hjemmesiden. 

- Sundhedsaftale med EmCare aftale med Intersport fortsætter.   

 

3. Udvalgsberetninger (ikke til godkendelse) 

- Veteran: Har afviklet stævner på hjemmebane. Derudover stor aktivitet i ind- 

og udland.  

- Motion: Stor tilslutning til træningsopstart. Kommunikationen foregår via FB 

og flyers.  

Stor aktivitet fra medlemmerne til Royal Run. Derudover deltog medlemmerne 

i Stafet i Løbet, Schela Plast, Margueritløbet, Amsterdam Marathon, DGI-Cross 

og Nisseløb. Stor tak fra Michael til hjælpere og samarbejdspartnere. 

- Atletik: AU har 175 medlemmer og 28 trænere. 10 atleter er blevet 

ungdomsmestre. Derudover har klubben fået flere seniormestre.  

Patrick og Isabell er begge udtaget til landsholdet. De er frontfigurer for 

klubbens 10 eliteprofiler.  

DT-status for begge hold er 1. division i 2019.   

Kasper Rabjerg Hansen er ny fysisk træner for klubbens eliteansvarlige. Han er 

sammen med 7 nye trænere med til at skabe et godt fundament for klubben.  

Thomas Hansen er kåret til årets træner.  

Brian Nielsen, Kirsten Pettersson og Isabell Paprotny blev hyldet for 

klubrekorder og danske mesterskaber.  

Niels Blocks springerpokal blev uddelt til Patrick Wolf.  

- Støttefond: Tilskud til klubfest og transport til Amsterdam. Vedtægterne 

lægges på hjemmesiden 

- Løbsudvalg: Mange deltagere til vores løb i 2018 og generel stor tilfredshed 

fra deltagere og sponsorer.  

Løb afviklet i 2018: DGI-cross, Royal Run, Femina Kvindeløb, Vestkystløbet, 

Esbjerg City Half og Blue Water Stafetten med følgende tilmeldinger: 

 

6662 Royal Run 

6650 Vestkystløbet 

2113 Femina Kvindeløb 

1776 Blue Water Stafetten 

519   Esbjerg City half 

Ca. 400 DGI-cross 

En stor tak til hjælpere og samarbejdspartnere 

  

Løbsberetning er sendt ud. 

- Klubhusudvalg: Ikke meget at berette  

 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

- Kassereren fremlagde et regnskab med overskud. Overskuddet er svarende til 

indtjeningen genereret af Royal Run.  



 

- Budget for 2019. Kassereren budgetterer med et underskud. Budget godkendt 

af generalforsamlingen 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

- Kontingentforhøjelse foreslået af AU. Generalforsamlingen stemmer for 

forslaget.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

-    Carsten Fruergaard genvalgt  

- Morten Basse genvalgt 

- Allan Stapelfeld genvalgt som suppleant 

 

 

7. Valg af udvalgsformænd 

-    Veteranudvalg: Jørgen Borg og Allan Stapelfeld 

- Motion: Michael Sevel 

- Atletik: Dorthe Haahr 

- Løbsudvalg: Ad Hoc 

- Klubhus: Michael Sevel 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer i Esbjerg Atletik og Motions Støttefond: 

Johnny, Michael og Anders 

 

 

8. Valg af revisor 

- Pia Sevel 

 

9. Eventuelt 

- Hjemmesiden under opbygning 

- Opfordring til deltage i dommerkursus i april samt i uddannelsen som 

trafikofficial.  

- Banner på klubhuset er på vej.  

 

 

 

 

 

26.02.2019 

 

 
…………………………………………………………………………… 

Børge Hansen 

Dirigent 

 

 

 

 

 

 

 

 


