
Referat af ordinær generalforsamling i NALK den 27/1-2022 

 

14 medlemmer var tilstede ved dette års generalforsamling. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag 

 

- “At der ved dokumentation for deltagelse ved løb vil man kunne få tilskud på kr 100,- pr. Person 

pr. løb , når man løber for NALK”. Anette Nielsen 

 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af suppleanter 

7. Valg af revisorer 

8. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontigent 

9. Evt. 

 

 

Ad. 1 Susanne Bonde valgt som dirigent. Stemmetællere Kirsten og Sussi. Sussanne takkede for valget, 

og gav herefter ordet til formanden.  

 

Ad. 2 Beretning til NALK generalforsamling den 27.01.22 

Sidste generalforsamling blev afholdt i jan 2020 og indtil i dag har vi i klubben været præget af indtil 

flere nedlukninger i forbindelse med corona. Vi blev lukket ned fra marts 2020 – juni 2020 og igen fra 

efteråret 20 og indtil forår 21. 

Ved sidste generalforsamling præsenterede bestyrelsen sig med Morten som formand, Trine som kasserer, 

Tine og Brian som menige medlemmer og Hanne som sekretær. Bestyrelsen var blevet valgt ved en 

ekstraordinær generalforsamling i oktober 19. Vi fik dog hurtigt brug for, at få begge suppleanter med i 

bestyrelsen, idet Brian hurtigt meldte fra pga uddannelse og flytning. Rikke kom ind i bestyrelsen, senere 

på året meddelte Tine, at de ville flytte og Klaus kom herefter ind i bestyrelsen. 

Ved et af de første bestyrelsesmøder meddelte Morten, at der var alt for meget papirarbejde ved at være 

formand. Bestyrelsen besluttede herefter at uddelegere en del af de administrative opgaver. Hanne har al 

kontakt til kommunen, Tine tog al kontakt til og fra DGI. 

Bestyrelsen har løbende holdt møder, selvom det har været få på grund af nedlukningerne. Derudover har 

der løbende været afholdt kvartalsmøder for alle og der har været en flot opbakning til møderne fra jer 

alle. 

De sidste to år har medlemstallet ligget på 29 medlemmer. Det gælder både løbere og gængere. Vi har 

jævnligt på vores kvartalsmøder diskuteret hvordan vi kan få flere medlemmer. Vi har delt træningstider 

på FB, hjemmesiden er opdateret. Vi har dog haft en periode hvor der har været indtil flere nedlukninger. 

Lad os håbe vi kan få flere med, når det begynder, at blive forår og lidt mere lyst. 

Aktivitetsudvalget ved Kirsten, Ketil og Rikke har lavet forskellige fælles løbeture rundt omkring. Der 

kan bl.a nævnes grusgraven, tur til Horreby Lyng, Storstrømsbroen og Stubbekøbing.  



Vi har afholdt en efterårsfest den 5. november 21, hvor 20 medlemmer deltog. Hyggeligt at det kunne 

lade sig gøre at få størstedelen af medlemmerne med til et fælles socialt arrangement. 

Det seneste vi har afholdt var Nytårs kur løb – gåtur i samarbejde med Super Brugsen. Her deltog ca 30 

børn og voksne samt hjælpere fra NALK. 

I starten af november måned meddelte Morten at han ville udmeldes af klubben med det samme og han 

ville ikke fortsætte som formand. Resten af bestyrelsen (Rikke, Klaus, Trine og Hanne) har valgt at 

fortsætte og så har vi løst opgaverne i fællesskab. 

Stor tak til alles engagement når der har været behov for det. 

 

Ad. 3 Trine gennemgik regnskab 2021. Regnskab godkendt. 

Ad. 4 Anette fremlagde forslag angående tilskud til løb. Der blev stemt vedrørende tilskuddet på de 100 

kroner pr. Løb, dog max 3 løb om året pr. Person. Forslaget blev ved flertal af stemmer godkendt.  

Ad. 5 Hanne fortæller kort om hvad det indebærer at være i bestyrelsen. 

Trine, Hanne, Klaus og Rikke er villige til genvalg. Poul blev valgt ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig den 3/3. 

Ad. 6 Suppleanter - Susanne Bonde og Kirsten Friis-Topholm 

Ad. 7 Revisor Susanne Bonde og suppleant Steen Ove Nielsen 

Ad. 8 Bestyrelsen fremsatte forslag om uændret kontingent. Forslaget godkendt. 

Trine gennemgår budgettet. Budgettet godkendes med forbehold for sammentællingsfejl under        

indtægter. 

Ad. 9 Der blev snakket om fællesindkøb af NALK-tøj. Kirsten Friis-Topholm ønsker at komme i 

aktivitetsudvalget. Kirsten kommer med forslag til et evt. Sommerarangement - grill eller lignende, efter 

en træning tirsdag eller torsdag. Alle bakkede op om Kirstens forslag.  

Der blev stillet spørgsmål ved, om det er en nødvendighed at være medlem af DGI. Dette drøftes - 

kontingentet hertil er 435 kr. Generel drøftelse af brugen af DGI. Der er bred enighed om, at vi skal blive 

bedre til at udnytte de muligheder der er ved at være medlem af DGI. Bestyrelsen undersøger 

mulighederne.  

Ønske til hjemmesiden. Link til DGI. 

Susanne takkede for god ro og orden. Mødet slut 20.00. 

Referant Rikke Nielsen.  

 


