
Generalforsamling Bording Løbeklub 7. marts. 2022 

 

1: Valg af dirigent: 

Knud Storgaard blev valgt  

Indkaldelsen er ifølge vedtægterne og reglerne rettidig. 

2: Formandens beretning.  

Kære gå – og løbe venner i Bording Løbeklub.  

De første 3 måneder af 2021 var meget præget af CORONA. Trods restriktioner af forskellig art, kunne vi i Bording 

Løbeklub stadig godt mødes hver mandag, til vores ugentlige træning og sociale samvær. Men aflysninger kunne ikke 

undgås og det gik bl.a ud over vores årlige generalforsamling i starten af marts måned. Den blev først afholdt i 

slutningen af maj måned (31. maj). Nytårskuren og ”spis sammen” arrangementet, samt andre aktivitet blev også 

aflyst, i den periode.  

Den 12. april kunne vi så starte op med en ny omgang Løbeskole, med mange nye og tidligere deltagere. Den 3. maj 

kunne vi så genoptage vores aktiviteter og som det første tog vi til Hampen Sø, som er en tradition vi holder ved. Det 

er dejligt at se bøgen springe ud. Den 21. juni var vi til Sankt Hans løbet i Silkeborg hos Janne & Jens, mange TAK til 

dem, for et godt arrangement. Den 9. aug. havde vi igen en ny omgang Løbeskole og der mødt 12 personer op og det 

gik også godt til omkring vintertidens start. Mange mister lysten at løbe, når det bliver mørkt, kold og vådt, men det er 

jo kun et spørgsmål om påklædningen. Efter en træning har man det jo dejligt. Byfestløbet blev afholdt om mandagen 

i uge 33 og det er også en tradition vi bliver ved med at afholde.      Som noget nyt afholdt Løbeklubben sammen med 

Cykelklubben ”Lokaldysten” onsdag d. 8. sept. Det gælder om at tilbagelægge flest mulige km inden for 2 timer, inden 

for gang, løb og cykling, på små korte ruter. Man dyster sammen mod andre byer i lokalsamfund i Ikast-Brande 

kommunen. Vi der står for arrangementet, syntes det var en dejlig hyggelig aften (17.30 – 19.30). Trods flest 

tilbagelagte km (Bording 2.327 – Nørre Snede 1.567 – Blåhøj 928 – Gludsted 819) blev det kun til en fjerde plads. Vi 

har besluttet at Bording deltager igen i år, men i år bliver det en søndag og ikke en onsdag og datoen er søndag d. 4. 

sept., klok slettet er endnu ikke fastlagt. Vi opfordrer så mange som muligt i Bording og omegn til at deltager i dette 

arrangement. Engesvang er med i år, de skal slås.                                                                                                                                                            

I efteråret blev følgende arrangementer afholdt: Sunds Sø Løbet og som noget nyt Løbsbanko i Bording By, udtænkt af 

Jens Ole, der blev brugt mange timer, tak til dig Jens Ole. I starten af dec. blev Nisseløbet afholdt hos Lisbeth & Benny, 

der var pyntet op til jul i en gammel staldbygning og et par hyggelige timer blev brugt sammen med børn og voksne.  

Mange TAK til Lisbeth og Benny.  

Et generationsskifte er på vej blandt tovholderne, nogle af de gamle tovholdere, som har været med fra starten for 10 

år siden er stoppet og nogle nye skal til. Har du lyst til at prøve dine evner i den retning, vil Bording Løbeklub gerne 

sende dig afsted på et Løbekursus og det er gratis for dig. Desuden bliver der afholdt en ”lille” tovholderfest en gang 

om året, i efteråret var vi på Bøllingsø Bryghus. En rigtig hyggelig aften. Bording Løbeklub vil gerne have flere yngre 

løbere med i klubben, min opfordring til jer, bred budskabet på land og by, fortæl om klubben. Den 28. marts har vi 

igen opstart af en ny omgang løbeskole, men de der kan løbe i forvejen er også velkomne. 

I øjeblikket er løbeklubbens aktivitetsudvalg lagt ind under bestyrelsen. Vi kunne godt tænke os et selvstændig 

aktivitetsudvalg igen, bestående af 2 - 3 personer, som kunne tage nogle af opgaverne. Frivillige ønskes.  

Bording Løbeklub fylder 10 år i år og vi arbejder på, at det skal fejres lørdag d. 11. juni på Harrild Hede, sæt x i 

kalenderen. 

 

 



Vi vil gerne være sunde og dyrke motion. Men vi vil også gerne tage en lur på sofaen og se fjernsyn om aftenen. Måske 

vil vi faktisk helst sidstnævnte, så hvor lidt kan vi egentlig nøjes med at bevæge os? 30 minutters motion om dagen er 

nok, med moderat til høj intensitet. Derudover 2 gange 20 minuttet ugentligt med høj intensitet. Dette er et råd til jer, 

som støttes af bevæg dig for livet. 

Til slut vil jeg gerne takke alle tovholderne for jeres store arbejde igennem hele året. TAK. 

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde igennem hele året TAK. 

En stor TAK skal også lyde til Knud Storgård i Bording Hallens Bestyrelse. 

Også en stor TAK til Lisbeth Søgaard i Bording Hallens Støtteforening.  

Hermed vil jeg ønske alle medlemmer i Bording Løbeklub, et godt og lykkebringende nytår.   

TAK  -  Et hjerte 

 

3: Godkendelse af regnskab:  

Regnskabet gennemgået af Jens Ole og er blevet godkendt. 

4: Fastsættelse af kontingent: 

Vi foreslår at vi bibeholder de 250 kr pr år pr medlem. 

Dette er godkendt 

5: Valg af bestyrelse 

Formand: Erland modtager genvalg 

Kasser: Jens Ole modtager genvalg 

De er hermed genvalgt. 

Supplant Helle Loretzen som modtager genvalg. 

6: Valg af revisor 

Revisor Hanna Welling: Modtager genvalg og er valgt.  

Bording hallens bestyrelse: Knud Storgaard - Modtager genvalg og er valgt. 

Hallens støtteforening har opløst sig selv. Så intet valg.  

7: Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag. 

8: Eventuelt 

Forslag om løbeskole-opstart lige efter nytår, hvor folk har nytårsfortsæt.  

Lave en video om løbeklubben. Karine Ravn vil gerne lave en reklamefilm for løbeklubben. 

Vi skal blot have samlet filmklip fra de respektive hold. Gerne klip der viser aktivitet, humor og den gode 

stemning, der er i klubben …   

Koordinering af dette kommer senere. 

 



Rasmus har lavet en aftale med Eventyrsport: 20% på i forvejen ikke nedsatte varer.  

Ikke på elektronik. Men på løbetests og alt andet.  

Sig I butikken at du er medlem af Bording Løbeklub og få dine rabatter. 

Der vil blive arrangeret en klubaften sidst i marts/ først i april og denne aften vil der være 25% rabat 

Ønsker man at deltage i trailløb gennem Eventyrsport, er der også 20% rabat. Men skal blot have en 

tilmeldingskode gennem Rasmus.  

Aktivitetsudvalg: Der opfordres til at være med -  og hvis man ikke fast medlem af udvalg  

så fortsæt gerne med at være supporter med kaffe og kage og hjælp når vi spørger. 

Det er I alle sammen gode til.  

 

Mødet hæves.  

Tak for en god aften.  


