Generalforsamling 24.2.2020 kl. 19 i klubhuset
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Børge Hansen. Børge er valgt og han konstaterer, at
generalforsamlingen er varslet rettidigt på klubbens hjemmeside.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse:
Klubben har som alle andre været udfordret af Covid-19. Der har været
begrænsninger på træningen og vores løbsarrangementer.
Heldigvis har vi haft mulighed for at søge fonde, men klubben kommer ud af
kalenderåret med et underskud.
I november afviklede bestyrelsen en udvalgsdag, hvor de forskellige udvalg blev
præsenteret for klubbens økonomiske virkelighed. Samtidig blev der kigget
fremad på muligheder for kommende sæson.
Der er i indeværende år arbejdet med opgradering af motionsrum og løbebaner i
Granly Hockey Arena
3. Udvalgsberetninger (ikke til godkendelse):
Motion: Grillaften afviklet i juni. Der blev brainstormet på, hvordan klubben kan
blive attraktiv. Det udmøntede sig i en aften med en DGI-konsulent. Efterfølgende
har MU dannet forskellige grupper, der skal arbejde med forskellige områder.
To arrangementer afviklet i MU. Løbetur til Åtte Bjerge og Marbæk med stor
tilslutning og god.
Atletik: Status i 2020 blev 2 seniormestre og 4 ungdomsmestre. EAM´s herrer
deltog i DM for hold og blev nr. 7.
Vi har 12 eliteatleter i grupper og 5 ungdomsatleter, der er med i DAF´s træning.
Klubben har kun afviklet et stævne på hjemmebane i år. De fleste arrangementer
er blevet aflyst.
Disciplingrupper er opfindsomme og kreative når der skal skabes træning og
stævner.
Årets træner er Mads Dyhr Berggreen.
Erik Madsens sprinterpokal tildelt Jacob Laustsen. Niels Blocks springerpokal tildelt
Patrick Wolf. Patrick tildelt støtte fra Rene Dålfogts støttefond.
Støttefonden: Ingen midler søgt til løbsarrangementer 2020
Løbsudvalget:
-Vestkystløbet aflyst. Løbet afvikles virtuelt i 2021.
-Esbjerg City Half afviklet som virtuelt arrangement. Løbet tænkes afviklet i 2021
-Stafetten aflyst. Vi har ikke kendskab til situationen i 2021.
-Kvindeløbet aflyst 2020 og 2021
Klubhusudvalget: Ingen aktiviteter
4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse:
Esbjerg AM: Samlet indtægter på ca. 523.000 kr. Udgifter 752.000 kr. Klubben
kommer ud af et året med et driftsunderskud på 227.000 kr.
Støttefonden: Ingen indtægter og udlodninger for 2021. Der er renteudgifter og
gebyrer på 2.154 kr.
René Dålfogts Mindefond: Ingen indtægter, men udgifter og gebyrer for 2238
kr. Det er lig årets resultat.
Budget: Klubben budgetterer med et underskud for 2021 på 202.500 kr.
Derudover håber vi på at kunne søge fondsmidler.

5. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- Carsten Fruergaard, formand – genvalg foreslås - Genvalgt
- Morten Basse, sekretær – genvalg foreslås – Genvalgt
Michael Sevel valgt som suppleant
Valg af bestyrelsesmedlemmer i Esbjerg Atletik og Motions Støttefond:
Johnny Antonsen, Michael Sevel og Anders Breinholt genvalgt
7. Valg af udvalgsformænd:
Alle udvalgsformænd genvalgt.
8. Valg af revisor:
Pia Sevel genvalgt
9. Eventuelt:
Forslag om krænkelsespolitik i klubben.
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