
 

 

 

 

Generalforsamling 28.2.2020 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 stadig udfordret af Corona. Enkelte arrangementer og stævner er blevet 

afviklet, men mange aktiviteter kunne ikke gennemføres. Det har kostet i 

klubkassen. Tabet er søgt kompenseret af fondssøgninger.  

Nye køretakster og mulighed for betaling med MobilePay.  

Gå-grupper er opstartet i motionsafdelingen.  

Der er derudover sket justeringer af, hvilke medlemmer, der skal betale hvilke 

kontingentsatser.  

Et firma med relation til Klubmodul overtager nogle af Jettes opgaver i klubben. 

Jane tager den del af arbejdet, der kræver fysisk tilstedeværelse. 

 

3. Udvalgsberetninger (ikke til godkendelse): 

Masters: 

- Udvalget har været udfordret af ud- og frameldinger. Udvalget er i dialog med 

Aabenraa. 

- Udvalget overvejer at byde ind på DM-masters.  

Motion:  

- Udvalget har dannet forskellige grupper for at give et bedre tilbud til 

medlemmerne 

- Walk-Marathon afviklet sammen med DGI.  

- En klubtur afviklet til Vejle. 

- Der forsøges med at flytte træningen til forskellige lokationer 

Atletik:  

- Hans Barrett vandt guld i hammerkast og repræsenterede Danmark 

internationalt.  

- 7 Deltager til DM – 14 deltager til DMU. Derudover mange deltagere og medaljer 

til LM og VDMU 

- Mange nye klubrekorder – især Mellem/lang stod for mange af rekorderne. 

- Samarbejde med Talentcenter Syd faciliteret af Thomas Hansen og Steffan 

Andersen. 

- Dansk årgangsrekord til Nicco Hattesen 

- Trods to coronasæsoner har klubben ikke mistet ungdomsatleter.   

- Mere end 100 deltager til sæsonafslutningen.  

- Det prioriteres at sende klubbens trænere på kursus. Årets træner er Kristina 

Elkjær Jessen.  

- Andreas Tissier tildeles Erik Madsens sprinterpokal. 

- Niels Blocks springerpokal tildelt Patrick Wolf 

- Rene Dålfogts mindefond tildelt Nicco Hattesen.  

- Vintertræningen har fungeret fint for ungdomsatleterne. 

Løbsudvalget: 

- Vestkystløbet bliver i 2022 afviklet efter 2-års coronapause. Der er nyt EAM-

medlem i vestkystløbsbestyrelsen. 

- Esbjerg City Half i år genereret et underskud på 156 kr. Derfor ingen penge, 

hverken til SEPE eller EAM. Vi tilbyder os som hjælpere næste år.  

- Blue Water Stafetten er sidst afviklet i 2019. Der er udfordringer i forhold til 

sponsorer og ingen udsigt til afvikling i dette kalenderår.  



 

- Aller Kvindeløb har også været afviklet senest i 2019. Løbet bliver ikke afviklet i 

indeværende år.  

Klubhusudvalget:  

- Der har været brugt 6000 kr.  

 

 

4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse: 

- Regnskabet viser indtægter på 561.120 kr. og udgifter på 534.260. Det 

genererer et overskud på 26.860 kr.  

- Budgettet for 2022: Der budgetteres med indtægter på 555.000 kr. og udgifter 

på 630.000 kr. Hermed kalkuleres med et minus på 75.000 kr.  

Esbjerg AM Støttefonden:  

Der er ingen indtægter til fonden. Der er søgt og udbetalt 14.901 kr. I alt er der 

udbetalt 17.940 kr. Der står 186.243 kr. i støttefonden.  

René Dålfogts Mindefond:  

Der er ingen indtægter til fonden. Der er udgifter for 3000 kr. Balancen er 10.562 

kr.  

 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

- Forslag gående på, at alle atletikmedlemmer fremadrettet kontingentfastsættes 

til 1000 kr. årligt. Forslaget blev nedstemt 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

- Allan Hundrup genvalgt 

- Eksternt firma overtager Jettes plads i bestyrelsen 

- Mikkel Sevel valgt til bestyrelsen – han bytter plads med Erik, der bliver 1. 

suppleant 

- Jane Hattesen valgt til bestyrelsen som 2. suppleant. Janes opgave bliver at 

varetage de af Jettes kontorfunktioner det eksterne firma ikke skal varetage.  

 

- Morten Basse ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jean Hviid overtager.  

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer i Esbjerg Atletik og Motions Støttefond: 

- Johnny Antonsen, Michael Sevel og Anders Breinholt 

 

 

7. Valg af udvalgsformænd: 

- Masters: Allan Stapelfeld 

- Motionsudvalget: Michael Sevel 

- Atletik: Dorthe Haahr 

- Vestkystløbet: Morten Theut 

- ECH: SEPE 

- Blue Water: Ad hoc 

- Aller kvindeløb: Carsten Fruergaard 

 

8. Valg af revisor: 

- Charlotte Kjær 

 

9. Eventuelt: 

- Hvad er tanken med pengene doneret af Frede Clausen? 

 

 

 

 

 



 

 

 


