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Referat af ordinær generalforsamling 2014. 
 

Klubhuset mandag d. 17. februar 2014 kl. 19:00 
 
 
Jimmy Fruergaard bød velkommen, og derefter gik man over til dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent 
 Børge Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen 

var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 Jimmy Fruergaard fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. 

Beretningen og dette bliver lagt tilgængelig på EAMs hjemmeside. 
 

3. Udvalgsberetninger (ikke til godkendelse) 
Alle beretninger bliver lagt tilgængelig på EAMs hjemmeside. 

 Veteranudvalg ved Gert Laustsen 

 Motionsudvalg ved Michael Sevel 

 Atletikudvalg (ungdom og senior) ved Diana Hovborg  

 Esbjerg Motions Støttefond ved Per Andersen  

 Løbsudvalg ved Børge Hansen 

 Klubhusudvalg ved Michael Sevel 
 
 

4. Fremlæggelse af regnskabet 
 Gert Laustsen fremlagde regnskabet, der nu mere retvisende følger kalenderåret.  

 Regnskabet blev gennemgået og efterflg. godkendt. 

 Regnskabet for Støttefonden blev gennemgået og efterflg. godkendt. 
 

 

5. Indkomne forslag 
 Der er fremsat et forslag fra Atletikafdelingen om separat kontingentopkrævning for 

deltagelse i vintertræningsgruppen. Dette blev vedtaget og bliver fremover tilbudt 
som en separat aktivitet. Tilmelding via Klubmodul. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Næstformand:   Torben Wolf blev genvalgt. 

 Kasserer:  Gert Laustsen blev genvalgt. 

 Bestyrelsesmedlem: Lars Houmøller blev genvalgt. 
 
 

6a. Valg af suppleant 
 Erik Frost-Larsen blev genvalgt. 

 
 

7. Valg af udvalgsformænd 
 NSBM Støttefond:  Lya Thomsen, Per Andersen og Johnny Antonsen 

                                                blev genvalgt. 
   Udvalget konstituerer sig efterfølgende.  

 Veteranudvalg:   Gert Laustsen blev genvalgt. 

 Motionsudvalg:  Michael Sevel blev genvalgt. 

 PR udvalg:   Vakant. 

 Atletikudvalg:  Vakant.  
                                                Diana Hovborg stopper efter eget ønske. 

 Klubhusudvalg:  Michael Sevel blev genvalgt. 

 Løbsudvalg:  Per V. Andersen blev foreslået og valgt.  
                                                Børge Hansen stopper efter eget ønske. 

 Stævneudvalg:  Ad hoc. 
 

 
8. Valg af revisor 

 Pia Sevel blev genvalgt. 

 Revisor suppleant: Lya Thomsen blev valgt. 

 
 
9. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse 

 Alle kontingentsatser forbliver uændrede i forhold til 2013. Ny kontingentsats for 
vintertræningsgruppen medregnet.  

 Gert Laustsen fremlagde næste års budget. Det viste et mindre, men acceptabelt 
underskud. 

 Budgettet blev vedtaget. 
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10. Evt. 
 Ingrid: Veteranafd. ville gerne have haft et stævne afholdt i Esbjerg men fik afslag 

fra bestyrelsen med begrundelsen, at der ikke kunne skaffes ressourcer til 
gennemførelse. Utilfreds med afslaget under henvisning til vedtægterne hvor der 
kræves aktiv indsats fra eliteudøverne.  
Kommentarer: 
Diana Hovborg: De få der modtager ydelse præsterer også.  
Gert Laustsen: Generelt et problem at skaffe nødvendige hjælpere.  
Vibeke Jepsen: Der mangler især ”ansvarlige” for de enkelte discipliner.  
Børge Hansen (som menig deltager): De enkelte udvalg skal selv forestå de 
ønskede stævner som tovholdere, hvilket umiddelbart ikke var tilfældet. Klubbens 
øvrige medlemmer kan deltage som ”arme og ben”. 
 Andreas: Vil gerne skaffe menige hjælpere på opfordring. 

 Ingrid: Man kan ikke længere finde referater fra bestyrelsesmøderne inde på 
kontoret. Bliver der ikke taget referat? 
Kommentarer: 
Jimmy: Jo bestemt. Referaterne er ikke hemmelige, men mere et internt 
arbejdsredskab for bestyrelsens medlemmer. 
Finn: Alle referater sendes per email til bestyrelsens medlemmer. 

 Tejs: Foreslog højere kontingenter for atletik, da EAMs takster er billige i forhold til 
andre foreninger. 
Kommentar: 
Børge Hansen: Send et forslag i god tid til bestyrelsen inden næste 
generalforsamling. 

 Torben Wolf: Ved deltagelse i DAF-stævner skal man stille op i det nye klubtøj. Der 
er billeder af det på hjemmesiden, hvis man er i tvivl. 

 Torben Wolf: Statistik på hjemmesiden er nu med opdateret Top 50. Den opdateres 
automatisk hver uge via Statletik. DGI skal dog fortsat indtastes manuelt. 

 
Der blev givet en kurv med ”godter” til de afgående formænd: Diana Hovborg og Børge 
Hansen som tak for deres store indsats i klubben. 
 
Jimmy takkede det store fremmøde samt for god ro og orden. 
 
 
Referat godkendt af dirigent: 
 
   
Dato 

 

 

 

   Børge Hansen 


