
Referat af ordinær generalforsamling i NALK den 28.01.20 kl 19.00 

20 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse. Valget er foretaget den 22.10.19 på ekstraordinær generalforsamling 

6. Præsentation af bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt  

Ad. 1. Susanne Bonde valgt som dirigent. Stemmetællere Rikke og Jens. Susanne takkede for valget og gav 

herefter ordet til formanden. 

Ad. 2. Arne overtog ordet. NALK er som sædvanlig i gang hele året, hovedsageligt med udgangspunkt fra 

klubhuset i Nørre Alslev. Gåholdet har en fast rytme i at gå andre steder i kommunen og nogle gange også 

med udgangspunkt i Nørre Alslev. Gåholdet går en gang pr uge og løbeholdene løber to gange pr uge. 

Aktivitetsudvalget ved Kirsten og Hanne arrangerer løbeture forskellige steder en gang pr måned forår og 

efterår i den lyse periode. Aktivitetsudvalget stod ligeledes for en hyggelig sommerfest i klubhuset den 6. 

september. Dejligt med god opbakning og formanden håber det gentages igen i det kommende år.  

Der var to der vil træde ud af bestyrelsen og på den baggrund valgte bestyrelsen i efteråret, at afholde en 

ekstraordinær generalforsamling den 22. oktober 2019 for at finde nogle afløsere. Dejligt at det lykkedes. 

I samarbejde med Super Brugsen afsluttede NALK året med champagne galop ved Brugsen. Ca 35 børn og 

voksne deltog, så det går den rigtige vej. Det var nemlig flere end sidste år, hvor det var første gang, det 

blev gennemført. 

Ved årsskiftet var der 33 betalende medlemmer i NALK, der er så efterfølgende kommet et par stykker 

mere til. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen og takkede Arne for hans arbejde i NALK`s bestyrelse gennem 

en årrække. Steen udtræder også af bestyrelsen og ham takkede den nuværende bestyrelse også for hans 

arbejde gennem flere år i bestyrelsen. 

Ad. 3. Tine gennemgik regnskab 2019 og budget 2020 for generalforsamlingen. Regnskab og budget blev 

godkendt. 

Ad. 4. Ingen indkomne forslag. 

Ad. 5. Valget blev foretaget den 22.10.19 

Ad. 6. Formand – Morten Larsen. Kasserer – Trine Hartmund. Sekretær – Hanne Jørgensen. Menige 

medlemmer – Brian Voxted og Tine Gjerløv Andersen. 

Ad. 7. Suppleanter – Rikke Nielsen og Claus Jensen. Forslag om at suppleanter også deltager i bestyrelsens 

møder. 



Ad. 8. Revisor – Susanne Bonde og suppleant Steen Nielsen 

Ad. 9. Aktivitetsudvalg – Kirsten Christiansen, Ketil Lejre og Rikke Nielsen. 

Fremtidige informationer og kalenderbegivenheder lægges på hjemmesiden. 

Yoga for alle onsdag den 19.02.20 kl 18.30 på Nørre Alslev Bibliotek 

Kvartalsmøder afholdes den 03.03.20, den 02.06.20, den 01.09.20 og den 01.12.20. Alle gange kl 19.00 i 

klubhuset. 

Kirsten fremkom med et ønske om at klubbens trænere mødes et par gange om året for at planlægge og 

udvikle. Klubben har pt 6 trænere på forskellige niveauer. 

Tine opstarter et power walk hold fra torsdag den 30.01.20 og hver tirsdag og torsdag kl 18.00 fra 

klubhuset. Holdet er for alle der pt ikke kan løbe, men ønsker at komme i klubben på løbedage. Gåholdet v. 

Trine mener, at dette nye tiltag burde have været drøftet i bestyrelsen. Det er ønskeligt med information 

mellem gå- og løbehold via bestyrelsen. 

Stor tak til Tine for dejlig mad. 

Susanne takkede for god ro og orden. Mødet slut kl 19.55. 

Referent Hanne Jørgensen 

 

 


