
 
 

       

 

HERLUFSHOLM ATLETIK, TRIATHLON & MOTION 
 

 

Referat for 

For ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 07. marts 2023, kl. 19.30 

 
Næstformand Kim Steen bød velkommen, da forman Monica var blevet syg og havde 

måtte melde afbud. 

1. Valg af dirigent. 

Kim Steen blev valgt. Tilså at der var korrekt varslet og lovligt indkaldt til 

generalforsamlingen. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

Henrik Jørgensen og Palle Mølbak blev valgt. 

3. Formandens og Udvalgsformændenes beretning. 

Beretningerne ligges på HGATM’s hjemmeside, hvorfor de ikke gengives her. 

Kim Steen læste formandens beretning op, da Monica var syg. 

Tina Kryger læste Atletikkens beretning op, da både Martin og Jesper var forhindrede 

i at deltage. Dækker både senior og junior. 

Dorthe Hansen, Motion. 

Annette Østerkjerhuus, Triatlon 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021 og budget 2022 v/kasserer Ole 

Hyldig. 

Ole fremlagde regnskabet, der blev delt ud. Det viser et overskud på kr. 80.000, 

primært fra Royal Run. Der var ingen spørgsmål til regnskabet og det blev godkendt. 

Budgettet for 2023 blev fremlagt, der er regnet med uændret medlemstal, ikke det 

store i løb og påregnes derved et underskud på ca. kr. 90.000. 

Ingen spørgsmål til budgettet og det blev herefter godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet er uændret for 2023. 

6. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

 

 

  



 
 

7. Valg: 

a. Valg af Næstformand – vælges for 1 år. 

Næstformand Kim Steen modtager genvalg. 

Kim Steen blev valgt. 

b. Valg af Kasserer – vælges for 2 år. 

Ole Hyldig modtager genvalg. 

Ole Hyldig blev valgt. 

c. Valg af Sekretær – vælges for 2 år. 

Susanne Lotze modtager genvalg. 

Susanne Lotze blev valgt. 

d. Valg af Revisor – vælges for 1 år. 

Jørgen Milling modtager genvalg. 

Jørgen Milling blev valgt. 

e. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 1 år.  

Mette Preuss, stillede op og blev valgt. 

f. Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år. 

Jan Borre Bjødstrup modtager genvalg. 

Jan Borre Bjødstrup blev valgt. 

g. Valg af Seniorudvalgsformand – vælges for 1 år 

Martin Kryger modtager genvalg. 

Martin Kryger blev valgt. 

h. Valg af Ungdomsudvalgsformand – vælges for 1 år 

Jesper Rasmussen ønsker ikke genvalg.  

Der foreslås Jan Axelsen.  

Jan Axelsen blev valgt. 

i. Valg af Motionsudvalgsformand – vælges for 1 år 

Dorte Hansen modtager genvalg. 

Dorte Hansen blev valgt. 

j. Valg af Triatlonudvalgsformand – vælges for 1 år 

Annette Østerkjerhuus modtager genvalg. 

Anette Østerkjerhuus blev valgt. 

8. Eventuelt. 

Henrik fra SFO’en sagde at Karrebæk kunne bruge hjælpere til deres arrangementer 

og gjorde opmærksom på at det giver godt til klubben. Lægges op på hjemmesiden. 

 

Otto Gasmann opfordrede lørdagsløberne til at prøve at få dem, der ikke er 

medlemmer til at blive medlemmer. 



 
 

Rasmus Ovesen fra Atletikken foreslog at der kunne laves flyers, der kunne hænges 

op og deles ud på gymnasier og skoler. Der er flyers, de opdateres og deles ud. 

 

Jakob Vangby spurgte til sponsorer? Vi har ikke pt. Nogle sponsorer og det er ikke 

nemt at få nogle 

 

Årets Frivillige fik badge og chokolade 

Atletik Jørgen Nielsen og Jacob Harding  
Triatlon Torben Klarskov og Thomas Vang 

Motion Gitte Jacobsen 

 

 

Der er påskefrokost efter Skærtorsdagsløbet. Man tager 1 ret med til bordet. Skriv til 

Anette. 

 

Kim Steen takkede for et godt møde. 

 


