Generalforsamling 26.2.2020 kl. 19 i klubhuset
1. Valg af dirigent:
Børge Hansen foreslået og valgt
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse:
Formanden fremlagde beretningen med fokus på klubbens 100-års jubilæum i
september. Tak til Allan og Dorthe for planlægning og afvikling. DM 2019 afviklet
med stor anerkendelse og ros til følge. Vi har fortsat givtige aftaler med EmCare
og Intersport. Klubben arbejder på indendørstræningsfaciliteter i Dokken. Ny
hjemmeside er uploaded – tak til Michael Hovborg.
Søren Haahr er kåret til årets idrætsleder i Esbjerg Kommune. Stor respekt og
anerkendelse til familien Haahr for mangeårig virke i klubben.
3. Udvalgsberetninger (ikke til godkendelse):
Masterudvalg: Stor og stærk gruppe – både hos mænd og kvinder. Vil gerne
afvikle stævner fremadrettet.
Motionsudvalg: Arrangerer løb og arrangementer for hele klubben. Prioriterer at
have uddannede trænere til nye og gamle medlemmer. Træningstider flyttet for at
skaffe nye medlemmer. Stor tak til alle.
Atletikudvalg: 23 ungdomsmestre og 2 seniormestre sendt til idrætsfesten. 3
klubrekorder sat i 2019: Isabell, Ida og Christian Ø samt verdenskorder til Henrik
på halv- og helmaraton med babyjogger. Klubben har pt. 13 eliteudøvere.
Allan Stapelfeld kåret til årets træner. Erik Madsens sprinterpokal uddelt til Ida
Boel.
Støttefonden: Der er givet støtte til bustur til HCA 2019 og Berlin Halvmaraton
2020.
Løbsudvalg: Klubben har afviklet fire store løb i 2019. Femina, Vestkystløbet,
Stafetten og City Half. Alle fire løb afviklet med generelt fin succes. Vi mangler
nye folk til styregruppen af Vestkystløbet. Fokus på at skaffe hjælpere.
Klubhus: Småreparationer i 2019.
4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse:
Regnskab afsluttet med et mindre underskud end forventet. Klubben er økonomisk
velpolstret. Regnskab og budget er godkendt
5. Behandling af indkomne forslag:
- Annoncering af generalforsamlingen foregår fremadrettet kun på
hjemmesiden. Besparelsen bruges på at indrykke annoncer op til træningsstart
(Forslaget vedtaget)
- Bestyrelsen skal arbejde på at gøre generalforsamlingen mere attraktiv.
(Forslaget bortfalder)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- Erik Frost-Larsen – genvalgt
- Allan Hundrup, næstformand – genvalgt
- Jette Rostgaard, Kasserer valgt
Valg af bestyrelsesmedlemmer i Esbjerg Atletik og Motions Støttefond:
- Anders Breinholt, Johnny Anthonsen og Michael Sevel samt klubbens formand
og kasserer.

7. Valg af udvalgsformænd:
- Veteranudvalg: Allan Stapelfeld
- Klubhusudvalg: Michael Sevel
- Atletikudvalg: Dorthe Haahr
- Motionsudvalg: Michael Sevel
- Løbsudvalg: Morten Basse, Carsten Fruergaard, Johnny Antonsen
- Stævneudvalg: Ad hoc
8. Valg af revisor:
- Pia Sevel genvalgt
9. Eventuelt:
- Ny hjemmeside uploaded

Dato: 4. marts 2020

………………………………………………………
Børge Hansen
Dirigent

