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Referat fra Generalforsamlingen i Athletikklubben ’Holstebro’ 

For perioden 1. november 2010 til 1. marts 2012 

Afholdt i klubhuset på Rolf Krakesvej. Udover bestyrelsen deltog 8 medlemmer. 
 

A) Valg af dirigent og stemmetællere 

Poul Erik som dirigent og Thomas Johansen og René Møller som stemmetællere 
Generalforsamlingen blev anerkendt som lovligt indkaldt. 
 

B) Formandens beretning 

• Nyt med generalforsamling i marts. Dvs. et længere år vi skal ”behandle” ved årets 
generalforsamling 

• Aktivt 2011 
o Kan først og fremmest ses i budgettet 
o Børneatletik 
o Benny årets træner: 

� Primusmotor på, at det har været et aktivt år 
o Faciliteter 

� Nyt vægt rum 
� Indendørs løbebaner 
� Nyt tag i på hytten i skoven 

o Flere fonde er blevet søgt om midler og har givet støtte til egne aktiviteter 
� Nordea fond 
� Holstebro Idrætsråd 
� Holstebro Elitesport 

o Andreas’ projekt 
� Mere herom senere i beretningen samt under budget 2012 

o Rock stadig stor succes 
o Vestmesterskaber kastemangekamp fin succes, nu med flot overskud 

• Sportslige højdepunkter: 
o Ida 

� Første pige i over 20 år til at vinde DM Guld 
� Første pige i klubbens historie til at komme i talentudvikling 

o Martin 
� 8. danske mesterskab på stribe 
� 6/100 fra VM 
� 100 60 m løb under 7 sekunder 

o Andreas 
� Rigtig flot indendørssæson 
� Lidt skuffende udendørssæson 2011 

o Mikkel Brich 
� Dansk juniorrekord på 4x100m og deltog ved NM 
� Mikkel skiftede i efgteråret 2011 til Aarhus 1900 

o Magnus og 4*200 m stafetpigerne vandt dmu medaljer 
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o DT var et år hvor vi igen rykkede ned i 1. division. Vi havde besluttet ikke at stille 
hold til kvalifikations matchen i Helsingør da der ikke kunne stilles et ordentligt 
hold og så ville klubben hellere spare de nogen tusinder kroner det ville have kostet 
i kørepenge samt ressourcer 

o Veteranerne havde igen et godt år med guld til 1.000 m stafet-holdet, der også fik 
sat dansk rekord. 

o ”JDR mod byen” gav sejr på 1.000 stafet med en pige (Ida) på holdet 

• Tak til: 
o Benny 
o Jesper 
o Thomas 
o Pigerne 
o Poul Erik 
o Old Boys 
o M.fl. 

• Hvad venter i 2012: 
o Får klubben den første OL deltager? 
o Atletik er satsningssportsgren i Holstebro og det kræver at vi går i samarbejde med 

Holstebro Elitesport om at lave en handlingsplan for den næste fire år. 
o DT 1. division 
o Kvindehold til DT 
o Martin er usikker i AKH i 2012 
o Fortsættelse af Andreas’ projekt, bl.a. ved salg af skrabelodder 

C) Udvalgenes beretning 

Ungdom 
Se tilbage:  
Der har været en stabil mængde af ungdommer. 
Ret gode resultater til DM Ungdom i Odense samt en mængde PR i løbet af året. 
Den bedste vintersæson nogen sinde. Der har været meget større mængde træning og 
intensitet og det har affødt 2 guld og 2 sølv til vestdanske mesterskaber og 2 guld, én sølv og 
2 bronze til DM Ungdom. 
Større samarbejde med TTH og træning i Arenaen samt større indgreb med Holstebro 
Elitesport. 
Ser frem:  
DT hold for kvinder. Ønsker flere unge på stadion. Malthe og Mads kommer tilbage fra 
efterskole og starter på gymnasiet.  

Oldboys 
48 medlemmer, 36 til gymnastik. Og det passer til rammerne. Der er kommet nyt tag på huset 
på Harrestrupvej og vandsystem renoveret. Så rammerne er i orden. Det har været et godt år. 
 

D) Kasseren og regnskaber for 2010/2011/2012 

Årets resultat er 98.522 kr. Trækkes hensættelser til udgifter der er kendte i 2012 fra giver det 
et overskud på 25.877 kr. 
Omsætningen i året har været over 440.000 kr. 
Det er et meget tilfredsstillende resultat. 
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E) Budget forslag for 2012/2013 

Der budgetteres med et lille underskud eftersom der var et stort overskud sidste år og hvor 
mange udgifter falder i år. 
Nye kontingentsatser besluttet på generalforsamlingen 

• Familie stiger fra 800 til 900 
• Senior stiger fra 600 til 650 
• Ungdom stiger fra 500 til 550 
• Børn stiger fra 300 til 400 
• Oldboys samt passive: status quo 

 

F) Uddeling af pokaler 

Sprint pokalen 
Sidste år gik den til Ida Hillebert Bay. 
Sprint pokalen går i 2012 til Andreas Martinsen, der har løbet de 100, 200 og 400 meter i 
2011 på hhv. 11,17, 21,92 og 49,57. I alt 82,66 sekunder. 

Formandens pokal 
Sidste år gik den til Jesper Olesen. 
Formandens pokal går i 2012 til Laura Thy Wadsbach og Katrine Glassau Larsen. 
Motivation: Kæmpe opgave med børneatletik og det har givet en masse trafik på stadion. 
Laura og Katrine har fået den gode idé at træne de 6-9 årige. Og det skal påskønnes. 

Fidus pokalen 
Gik sidste år til Mathias Andersen.  
Bestyrelsens pokal går i 21012 til Oldboys afdelingen. 
Motivation: I 2010 var der jubilæum og der var der stor hjælp forinden til at renovere 
klubhuset. Derudover har der været stor hjælp til renovering af styrkerum i vinteren 2011. 
 

Årets pige 
Blev uddelt ved ungdommens afslutning i November og tilfaldt Ida Hillebert Bay 

Årets dreng 
Blev ligeledes uddelt i november og tilfaldt Mads Krogh Iversen 

G) Behandling af indkomne forslag 

Der var kommet forslag til tilføjelser i vedtægterne:  
§7.4. Medlemmer der anvender doping eller afviser at lade sig dopingteste vil blive ekskluderet 
i henhold til gældende regler under DIF. 
§7.5. Ved uren børneattest ekskluderes man som medlem af klubben og en evt. verserende 
sag i klubben videregives til de sociale myndigheder og politiet. 
§10.9. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue. Der påhviler 
således ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Ligeledes kan ingen 
medlemmer eller bestyrelse kautionere for foreningen. 
 
Forslag til ændring: 
§10.6 6. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange hvert år eller efter behov… 
 
Alle fire forslag blev godkendte på generalforsamlingen. 
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H) Valg af bestyrelsen og revisor 

Thomas Johansen og Jesper Olesen modtog genvalg til bestyrelsen. Niels-Peter Nielsen modtog 
genvalg som revisor. 
 

I) Eventuelt 

• Stadion reklamer: Der kommer ikke nogen indtægter til klubben på banner-reklamer. 
• Der kan søges til støtte til alle kurser ved Holstebro Idrætsråd, og det vil Jesper tage op 

med det samme. 
• Der spørges fra Oldboys afdelingen til dækning og tilskud til forsyningsudgifter. Jesper 

Olesen følger op. 
• Der spørger til dækning til forsikring og det blev oplyst at der kun er brand frosikring 

på huset ved Harrestrupvej.. 
• Der blev givet en lille erkendtlighed til Thomas og Jesper fra klubben som tak for den 

store indsats på stadion ifbm. renoveringen af de to rum. 
 


