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Referat af ordinær generalforsamling 2015 
 

Klubhuset mandag d. 25. februar 2015 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 bliver lagt tilgængelig på EAMs hjemmeside. 
 

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

 Veteranudvalg ved Gert Laustsen. 
Margit Høecke indtræder i udvalget i 2015. 

 Motionsudvalg ved Michael Sevel. 
Søren Christensen forlader udvalget. 

 Atletikudvalg (ungdom og senior) ved Torben Wolf  

 Esbjerg Motions Støttefond inkl. regnskab ved Gert Laustsen 
EAM har trukket sig som medarrangør af NSBM. 

 Løbsudvalg ved Børge Hansen. 

 Klubhusudvalg ved Michael Sevel. 
Spm. om der bliver opstillet cykelstativer blev besvaret benægtende. 

 

4. Fremlæggelse af regnskabet 
 Gert Laustsen fremlagde regnskabet, som blev gennemgået og efterflg. godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 
 Indkommet forslag vedr. tidspunkt for lørdagstræning var indleveret for sent og blev 

henvist til eventuelt. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Formand:  Carsten Fruergaard blev valgt. 

 Sekretær: Morten Basse Pedersen blev valgt. 
 

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

 

7. Valg af udvalgsformænd 
 NSBM Støttefond:  Lya Thomsen, Peder Poulsen og Johnny Antonsen 

   blev valgt. 
   Udvalget konstituerer sig efterfølgende.  
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 Veteranudvalg:   Gert Laustsen blev genvalgt. 

 Motionsudvalg:  Michael Sevel blev genvalgt. 

 PR udvalg:   Vakant. 

 Atletikudvalg:  Vakant. 

 Klubhusudvalg:  Michael Sevel blev genvalgt. 

 Løbsudvalg:  Børge Hansen blev valgt. 

 Stævneudvalg:  Ad hoc. 

 
8. Valg af revisor 

 Pia Sevel blev genvalgt. 

 
9. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse 

 Alle kontingentsatser forbliver uændrede i forhold til 2014. 

 Gert Laustsen fremlagde næste års budget. Budgettet blev vedtaget. 
 

10. Evt. 
 Forslag om at en Falck-kasse bliver anbragt tilgængeligt i klubhuset. 

 Der blev spurgt til dato for hjertestarterkursus. Gert Laustsen svarede, at det er 
under planlægning. 

 Forslaget om generalforsamlingens stillingtagen til flytning af lørdagstræning fra 
kl. 14 til 10 blev trukket tilbage. 

 Der blev stillet forslag om at lørdagstræningen flyttes fra kl. 10 til 9:30, men dette 
blev afvist af Michael Sevel. 

 Der blev spurgt til planerne for evt. atletikhal. Jimmy F. svarede, at der er planer om 
en multihal finansieret af Esbjerg Kommune & partnere. EAM har deltaget i møder, 
og Søren Haahr fortsætter som repræsentant for EAM. Det er planen, at SEPE skal 
administrere hallen. 

 Gert Laustsen orienterede om Xtreme Mandhørm, som afvikles i Esbjerg (12 km i 
Østskoven) i samarbejde med Esbjerg Firmaidræt d. 10/10-15. Maks. antal 
deltagere er 800. 

 Der blev gjort opmærksom på ”Kvindefims” d. 30. maj i Viborg. 
 
 
Jimmy takkede det store fremmøde samt for god ro og orden. 
 
 
Referat godkendt af dirigent: 
 
 
Dato: 

 

 

 

   Børge Hansen 


