
 
 

       

HERLUFSHOLM ATLETIK, TRIATHLON & MOTION 
 

 

REFERAT FRA 

ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 15. marts 2022, kl. 19.30 

 

 
Formand Monica Mikkelsen bød velkommen til Generalforsamlingen. 

Der var 35 deltagere. 

 

1. Valg af dirigent. 

Kim Steen blev valgt. Kim Steen så til at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

formalia var i orden, samt at der var givet dispensation for datoen for afholdelse. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

Peter Olsen og Palle Hansen blev valgt. 

3. Formandens og Udvalgsformændenes beretning. 

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

Formand Monica Mikkelsen. 

Jesper Rasmussen, Atletik, dækker både senior og junior. 

Dorthe Hansen, Motion. 

Annette Østerkjerhuus, Triathlon 

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

Hyldig.  

Regnskab 2021 og budget for 2022 er udsendt og der ligger kopier på bordene. 

Ole gennemgik regnskab og budget. Der er et lille underskud på regnskabet – skyldes 

bl.a. mindre i kontingent da det blev udskudt i 3 måneder. Regnskabet er revideret 

og underskrevet af revisor. Regnskab 2021 og budget 2022 vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet er uændret i 2022. Vedtaget. 

6. Indkomne forslag: 

Forslag fra Per Rene Tengstedt. 

Per foreslår, at klubben med hjælp fra Søren Raunholdt, finder gode 

løbeprogrammer til begynderholdene. 

Per fremlagde sine synspunkter for sit forslag. Bestyrelsen tager det til efterretning 

og tager kontakt til Søren Raunholdt. 

 



 
 

7. Valg: 

a. Valg af Formand – vælges for 2 år. 

Monica Mikkelsen modtager genvalg. 

Monica er valgt. 

b. Valg af Næstformand – vælges for 1 år. 

Næstformand Kim Steen, modtager genvalg. 

Kim er valgt. 

c. Valg af Revisor – vælges for 1 år. 

Jørgen Milling modtager genvalg. 

Jørgen er valgt. 

d. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 1 år.  

Janne Jensen, modtager ikke genvalg. 

Ingen valgt. 

e. Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år. 

Jan Borre Bjødstrup modtager genvalg. 

Jan er valgt. 

f. Valg af Seniorudvalgsformand – vælges for 1 år 

Martin Kryger, foreslås. 

Martin er valgt. 

g. Valg af Ungdomsudvalgsformand – vælges for 1 år 

Jesper Rasmussen modtager genvalg. 

Jesper er valgt. 

h. Valg af Motionsudvalgsformand – vælges for 1 år 

Dorte Hansen modtager genvalg. 

Dorte er valgt. 

i. Valg af Triatlonudvalgsformand – vælges for 1 år 

Anette Østerkjerhuus modtager genvalg. 

Anette er valgt. 

8. Eventuelt. 

Der var spørgsmål om der skulle samles skrald i skoven. Det skal der og det bliver til 

en tirsdagstræning. 

Kommer der flere uddannelser til Trafikofficials? Bestyrelsen undersøger det og 

skriver ud til medlemmerne. 

Spørgsmål om træningen til Marathon ikke koster noget og om det er en dårlig 

forretning. De kan ikke deltage i vores normale træning uden at være/blive 

medlemmer. Lørdagstræningen giver som regel nogen medlemmer. Og det er en 

rigtig god reklame for klubben. 



 
 

 

Året frivillige: 

Tri: Palle Hansen, fordi han har hjulpet med svømmetræningen. 

 

Atletik: Claus Jørgensen (Far til en af de unge).  

Louise Schwenger Grønborg (træner de yngste). 

 

Motion: Kim Kugelberg - han stiller op hver tirsdag og torsdag med program for de 

løber som kommer på hans hold, tror kun at han har haft 2 fraværs dage i hele 

2021. Tager også gerne en tørn med serieløb.  

Rene H. Sørensen - han laver rigtig mange frivillige ting som vi aldrig ser. Ruter, 

tilmeldingslister, kontakten til Herlufsholm, listen er lang, og husker mig og andre på 

det vi også skal huske. 

 

Tak til: 

Monica takkede på bestyrelsens vegne Janne Jensen for hendes indsats og friske 

pust i bestyrelsen og ikke mindst arbejdet med vores Facebook gruppe. 

 

Mette Preus, er frivillig på Facebook efter Janne, men der kan sagtens/må gerne 

være flere med. 

 

 

Kim afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

Referent Susanne Lotze. 


