Snejbjerg Motion
Referat af det ordinære årsmøde i Snejbjerg Motion
Dato:
Sted:
Antal:

Mandag den 25/3 2019 kl. 19.30.
Engbjergskolen
43 deltagere

Spisning kl 19.30. Derefter begyndte selve årsmødet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Sæsonstart
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Valg til bestyrelsen samt suppleant(er)
8. Valg af løbeudvalg
9. Valg af Nytårsløbsudvalg
10. Evt.
Referat
Ad 1. Valg af dirigent
Ole Thomsen blev valgt til dirigent.
Ad 2. Formandens beretning
Tine fremlagde formandens beretning som omhandlede emner fra det forgangne år. Emnerne var
blandt andet:
Ved sæsonopstarten i 2018 var der fremmøde af både nye og ”gamle” medlemmer. Som noget nyt
var der arrangeret et tiltag, som blev kaldt ”Det gode Liv”. 18 deltagere meldte sig og fulgte et 10
ugers forløb med kropsanalyse, fælles madlavning, træningstilbud og ikke mindst foredrag ved
kostvejleder Tina Voldsgaard, som gav råd og vejledning omkring ”det gode liv og den sunde kost”.
Fuglsangsø Stafetten – hvor Snejbjerg Motion deltog med tre hold – Et løbehold og to gåhold.
Snejbjerg Stafetten – som var et nyt koncept i stedet for det traditionelle Snejbjerg Løbet. Stafetten
blev afviklet på en 1,6 km rute rundt ved Snejbjerg Skole i forbindelse med byfesten. Målet med
løbet og konceptet er at henvende sig til Snejbjergs borgere. Skabe rammer for at have det sjovt,
lave fysisk udfoldelse, udfordre konkurrencegenet samt opleve fællesskab med andre af byens
borgere.
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Den anden søndag i september drog 40 medlemmer fra Snejbjerg Motion afsted i bus til Broager –
til den årlige klubtur. Det blev igen en dejlig dag i det sønderjyske – med både gode sportslige-,
sociale- og kulinariske oplevelser.
Der har i øvrigt i løbet af 2018 været afviklet flere sportslige- og sociale arrangementer i Snejbjerg
Motion. F.eks. grillfest, tur til Præstbjerg, tur til Gødstrup Sø, Birk skulpturpark, ”brøl” tur,
vinsmagning og julefrokost.
Årets sluttede traditionen tro med det årlige Sydbank Nytårsløb. For 30. gang blev dette løb
afviklet. Deltagerantallet steg med omkring 280 deltagere, og der har kun lydt positive
tilkendegivelser omkring de nye ruter og fysiske rammer. Der lød en stor tak fra formanden til det
hårdt arbejdende nytårsløbsudvalg og for samarbejdet med Herning Løbeklub.
Formanden sluttede af med at takke alle medlemmer fra Snejbjerg Motion for at bakke op om de
sportslige og sociale aktiviteter i klubben. Hun takkede alle de frivillige, der har hjulpet til i årets
løb samt takkede svømmehallens åbne- og lukkeudvalg, som hver lørdag gør det muligt for
Snejbjerg Motions medlemmer at benytte Snejbjerg Svømmehal.
Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering
Årsregnskabet for 2018 blev delt ud og kasserer Marie Foldager gennemgik regnskabet, hvor
resultatopgørelsen viste et resultat på minus 8.844 kr. i modsætning til sidste år viste resultatet for
2017 et overskud på 7.199 kr. I balancen viste dette års aktiver og passiver et resultat på 47.680 kr.
Sidste år balancerede aktiver og passiver med 56.524 kr.
Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet emner til behandling.
Ad 5. Sæsonstart
Formanden fortalte om de sædvanlige gå- og løbehold, som igen tilbydes for den kommende sæson.
Som noget nyt skal begynder-løbe-holdet og familie-holdet slås sammen til et ”Kom godt i gang
løbehold”. Man følger DGI’s begynder-program, hvor man skiftevis går og løber. Således bliver
løbetræningen bygget stille og roligt op.
Henrik Thylstrup fortalte om det nye tiltag med et hold, hvor man træner op til at løbe en marathon.
Holdet hedder ”Fra 10 km til marathon”. Hvis man drømmer om at løbe en marathon og kan løbe
ca. 10 km, tilbydes der et planlagt træningsforløb. Målet er marathon i Hamborg sidst i april i 2020.
Ad 6. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret 100 kr. i kontingent og 50 kr. for medlemmer under 15 år. Dette
forslag blev vedtaget.
Ad 7. Valg til bestyrelsen samt suppleant(er)
På valg til bestyrelsen: Tine Mikkelsen (modtog genvalg), Jens Peder Mikkelsen (modtog ikke
genvalg), Line Timm (modtog ikke genvalg) og Jeanette Bjerregård (modtog genvalg).
Tine Mikkelsen og Jeanette Bjerregård fortsætter i bestyrelsen sammen med Marie Foldager (som
ikke var på valg i år). Derudover blev Anette Engsted valgt ind i bestyrelsen. Josefine Mølgaard
meldte sig som suppleant til Snejbjerg Motions bestyrelse.
Ad 8. Valg af løbeudvalg
Det nuværende udvalg består af: Tine Mikkelsen, Sigrid Madsen og Mette Krabbe.
Mette Krabbe ønskede ikke at fortsætte i løbeudvalget. Som så nu består af Tine Mikkelsen, Sigrid
Madsen og Anette Engsted.

Snejbjerg Motion
Referat af det ordinære årsmøde i Snejbjerg Motion
Ad 9. Valg af Nytårsløbsudvalg
Det nuværende udvalg består af Jakob Bjerg, Thomas Jessen, Jørgen Andersen og Poul Erik L.
Madsen fra Snejbjerg Motion + medlemmer fra Herning Løbeklub. Jørgen Andersen og Poul Erik
L. Madsen ønskede ikke at fortsætte i udvalget. I stedet træder Tine Mikkelsen fra Snejbjerg
Motions bestyrelse ind i udvalget.
Ad 10. Evt.
Bestyrelsen oplyste, at man ved runde fødselsdage over 50 år ikke længere vil give vingaver. Men i
stedet vil satse lidt anderledes med hensyn til de økonomiske ressourcer, man har i klubben.
Bestyrelsen foreslog en fælles klubtur til Fjordløbet, som afvikles søndag den 12. maj i Ringkøbing.
Der er forskellige ruter: 3 km, 6 km, 10 km og halvmarathon. Alle kan være med, da man både kan
gå og løbe rundt på ruterne. Snejbjerg Motion vil sørge for noget forplejning efter løbet og betaler
halvdelen af startgebyret.
Bestyrelsen ønsker, at der i forbindelse med Snejbjerg Stafetten den 15. august 2019 bliver nedsat et
lille udvalg, som kan stå for planlægning af stafetten sammen med bestyrelsen. Der var ikke
umiddelbart nogle som meldte sig ved årsmødet. Men alle er stadig velkommen til at henvende sig,
hvis man kunne være interesseret i at være med i planlægningen.
Et medlem fra Snejbjerg Motion nævnte også under eventuelt, at man på gå-holdet skal tænke over
tempoet til gå-træningen, da vi skal sørge for, at alle kan følge med, så vi ikke mister nogle
medlemmer. Bestyrelsen var enig i dette. Konklusionen må være, at vi stadig skal øve os på at blive
bedre til at gå tilbage og ”samle op”. Ligeledes blev det oplyst, at der igen i år ved sæsonopstart
bliver et ”Kom godt i gang gå-hold” Det er holdet, hvor alle kan være med – og man går i et roligt
tempo ca. 3 km.
Dirigenten afsluttede årsmødet ca. kl. 21.30 – og takkede for god ro og orden ☺

