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Korsør Atletik og Motion 
Generalforsamling 4. marts 2014 - referat 

52 fremmødte til årets generalforsamling 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

Henning Blok Madsen er valgt 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Formand Peer Bagge aflagde beretning: 

 

Endnu et år med mange aktiviteter for de 506 medlemmer 

 Motion: Korsør Løb, Lalandia, Naturmaraton, Atletikskole, DT-hold i Kroatien, Klubstævner, 

Crossløb på golfbanen og DAF baneturnering, Berlintur, 2 løbeskoler, 95 stk’er til Eventyrløb, 

Hjertestarterkursus, fester, nedgravning af højtalerkabler på stadion, og træning året rundt – nu 

4x om ugen.  

 Elite: Røg tilbage til 1. division fra eliten, da vi måtte vælge om Abdi skulle kvalificere sig til VM, 

eller holdet måske skulle kunne holde sig op. 

 Internationalt: EM U23 bronze på 10.000, Abdi; NM Cross for senior, Abdi; NM U-23 søg 

ved 4*100 m stafet, Festus. Uof. NM i Etapeløb på Bornholm, Abdi. Erimitageløbet, 

Abdi.  

 DM Senior: Guld 10.000 m, Abdi, Bronze ½ maraton, Abdi; Sølv 100 m, Festus. 

 DMU: D19 guld, 200 m, Festus; Rasmus Kristensen D15 Guld, 2000m forhindring.; D17 

bronze i hammerkast, Lars Larsen. 

 Ungdom: Træning året rundt. Lokale og danske stævner. Træningslejr Motala, Lalandia, 

weekendture. Mesterskaber LM, MDL, Øst, DMU), Atletikskole. Samarbejde med skolerne. 

Fokus for 2014: 

 Klubhus som bl.a. studierum. Redskabsrum  

 Stadion. Overdækning, resultattavle, siddepladser og evt. plante træer 

 Arrangementer: DM 1000m, Naturmaraton, Atletikskole, Broløb, Velux sport event, Skole OL 

 Reklameskilte på stadion. Teknikskilte på stadion 

 Forsøg med veterantræning en gang om ugen 

 Korte hverdagsstævner på max 2 timer 

 Familiestævner/klubstævner 

 Satsning på holdturneringerne 

 Træningslejre (påsketur, Motala, Lalandia) 

 Flere trænere til rådighed for klubben 

 Trænerkursus og dommerkursus til alle (som har lyst) 

 Trænere på stadion det meste af sommerferien 

 Få kommunen til at tilknytte en lønnet instruktør til skolerne 
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Beretningen godkendt af generalforsamlingen 

Der var indkommet 4 forslag til generalforsamlingen, som dog ikke opfylder betingelserne for at der 

kan stemmes på generalforsamlingen om forslagene. Men det er relevante forslag for klubbens 

daglige drift og succes: 

- Det første handler om dommerpligt. Forslaget går videre til ungdoms- og dommerudvalget. 

- Det andet handler om sæsonplanlægning for ungdom. Det går videre til ungdomsudvalget. 

- Det tredje handler om klubtøjet. Bestyrelsen tager det op og får undersøgt om der er stemning for 

klubtøj skift. Skal tænkes sammen – ungdom, elite, motionister 

- Det fjerde handler om samarbejdsklubber til holdstævner: Går videre til ungdomsudvalget. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Ib Lange fremlagde regnskabet. Et underskud på 214.00, som dog var bedre end budgetteret. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 

 

4. Fastlæggelse af kontingent 

Uændret fra 2013 til 2014 

 

4a   Forelæggelse af budget 

Ib Lange fremlagde budgetforslag for 2014 

Generalforsamlingen godkendte budgettet 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke kommet i indkomne forslag 

 

6. Valg til bestyrelsen 

a. 2-4 bestyrelsesmedlemmer 

 På valg Ib Lange, Sebastian Kjellerup, Peer Bagge, Bende Jaqué (ønsker ikke genvalg) 

 Ib Lange, Sebastian Kjellerup og Peer Bagge er genvalgt for 20014-2016 

b. 2 suppleanter 

 Anders Florup Nielsen og Anne Carlsen er valgt 

c. 2 revisorer (1 på lige og 1 på ulige) 

d. 1 revisorsuppleant 

 

 

7. Eventuelt 

 Årets motionist blev Leon Johansen 

 Årets guttermand blev Per Cantby 

 Præmier til årets DM Medaljevindere: 

o Abdi Hakin Ulad : Guld , 10 000 Senior,  NM Cross senior , EM bronze U-23,  DM 

Halvmaraton bronze senior. 

o Festus Asante : Sølv 100 m Senior, Sølv 200m inde d.19, Sølv 60 m inde d.19,  Guld 200 

m d.19. 
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o Rasmus Kristensen : Guld 2000 forhindring d 17,  Sølv hold-cross d17. 

o Kevin Sørensen:  Sølv hold-cross d 17 

o Jens Knuthsen: Sølv hold-cross  d17 

o Lars Larsen : Bronze hammerkast d 17 

 Hæder til Christian Jensen for at lægge mange, mange timer i vores klublokale 

 Per Hansen blev hædret med en gul refleksvest af motionisterne 

 


