
Generalforsamling Tranbjerg Løber 2017 
 

1. Valg af dirigent  
Jens Blach blev valgt 
 

2. Valg af referant 
Stina Christiansen 
 

3. Formandens beretning 
2016 år med mange forskellige tiltag – mange løb og aktiviteter. Men det ved i jo fra Facebook og klubblad. 
Bestyrelsen brugt tid på forløb med DGI-konsulent. Formålet var at få bestyrelsen til at fokusere på 
bestyrelsesarbejdet og ikke arbejdet i udvalgene. Forløbet er nu afsluttet, og vi har fået meget ud af det. Vi 
har nået alle de punkter, vi ville og har gennemgået vores forretningsorden, vision, mission etc. 
Nu ser vi fremad. 
Været godt at få en ekstern ud over. Louise fra DGI, som også var med til Udvalgsdagen. Meningen er, at 
udvalgene skal blive bedre til at arbejde sammen hen over tid. Desværre ikke så mange deltagere første 
gang, da vi indkaldte sent. Det bliver bedre næste år. 
Team BS initiativ taget af Jens og Eva, som tager hånd om medlemmer, som vi måske ellers havde mistet. 
Godt at klubben har de specielle tiltag – eksempelvis også Anne Dortes trail. Fra 1. april starter lidt mere fast 
med træningsprogrammer. Det er også noget, vi synes har været rigtig godt i år. 
Nu er bestyrelsen kommet til et punkt, hvor vi skal til at videre – vi skal uddelegere mere til udvalgene og 
fokusere på det fremadrettede og strategien. Vi har været meget med i den daglige drift. Nu kører 
udvalgene, og den del af bestyrelsen, som har siddet i udvalgene er ikke så nødvendige mere. Så vi er for 
alvor der, hvor vi skal inddrage medlemmerne og lave en strategi, som sikrer, at klubben fortsat kan udvikle 
sig. 
Næste år udvalgsdag hvor vi sikrer samarbejdet og dialogen mellem udvalgene.  
 
Efter generalforsamling vil vi gerne diskutere et par emner her – fastholdelse af medlemmer og rekruttering 
af nye.  
 
Kommer sikkert masser af nye ting i år, men vi vil helt sikkert udvikle samarbejdet med naboklubberne.  
 
Udvalgene 
 
Tranbjerg Løbet ved Bent Cramer 
400 deltagere i alt cirka. Rigtig god indsats fra de frivillige. Nogle startede tidligt – men de fleste fra 10-12 og 
pladsen var ryddet omkring klokken 23. Alt klappede på grund af godt forarbejde.  
2017 er vi i gang med at forberede. Dato den 1. juni – også en torsdag.  
 
Tager udgangspunkt i sidste års drejebog. Vi kører efter samme koncept i forhold til sponsoraktiviteter, 
hoppeborg og lignende. Forhåbentlig får vi også nogle udvidelser. Vi forsøger at holde færre møder i år end 
sidste år. Løbet er et sølvløb, så det stiller nogle krav til os.  
Løbet er anmeldt til politiet, og de fleste praktiske ting er på plads.  
 
Tranbjerg Løber Løbeskole ved Jan Christensen 
44 betalende medlemmer sidste år. Desværre føler vi ikke, at så mange blev hængende i klubben. Nogle 
ting har vi fået rettet.  
I år 21 tilmeldinger, men vi har været 28 til en træning.  
Det betyder, at vi skal overveje, hvad vi skal med løbeskolen fremover, og om vi skal gøre noget anderledes. 
Vi skal fokusere på, hvordan vi holder fast i de 28, så succesraten kan blive større end sidste år. Det 
vigtigste er at få dem til at blive.  
Omkring 10 af løberne er nye. 
 
Aktivitetsudvalget ved Henning Sørensen 
7 medlemmer. Lidt sjov størrelse fordi der er brugt meget tid på at tale om, hvad funktionen egentlig er.  
 
I løbet af 2016 holdt: 

• 2 vidt forskellige foredrag - Berits løbeskole og Anne Henriksen 
• Juleløb 
• Nytårsløb 
• Fællesspisning  (13 deltagere) 
• Hamborg-turen 



Ikke gode erfaringer med fællesspisningen og flag og kage-løb. 
Udvalget mangler medlemmer. 
Henning træder ud af udvalget, men vil være aktivitetsudvalgets kontakt i bestyrelsen.  
Henning foreslår et Hamborg-marathon-udvalg. 
 
Festudvalget ved Anne Dorte Sørensen 
Succes hver gang. Præsenterer udvalget. Har holdt to fester siden sidste generalforsamling.  
Har tidligere holdt ved Søren E. Julefrokosten holdt på Tranbjerg Kroen, og vi syntes, at det var rigtig godt. 
Så det kan godt være, at vi gør det igen. 
Efter halvmarathon kom-sammen i spejderhytten – det har ikke været festudvalget, men et spontant udvalg. 
Ægtefæller og børn har været velkomne.  
Anne Dorte trækker sig fra festudvalget. Bjarne er nyt medlem.  
 
Sponsorudvalget ved Jan Berg Andersen 
Står her igen – og gør det også i 2018. Halvandet medlem i udvalget. Prøvet at sætte tingene i system. 
Profilerer os på tre platforme. Facebook, klubblad og Tranbjerg Løbet. Det er det, vi har tid og overskud til at 
arbejde med. Synes selv, vi har gjort det godt. Skaffede mere end vi havde lovet bestyrelsen. Lukkede god 
aftale med Djurslands Bank for 2016 – forhåbentlig også snart for 2017 og 2018.  
Lagde 15.000 samlet set i Tranbjerg Løbet sidste år – hoppeborg, kaffebil og vanduddeling. Derudover 
lokale sponsorer; Guldbageren og Jans massagebiks. 
 
Udvalget meget gerne have nye medlemmer. Vi har 4-5 møder om året, hvor indsatsen koordineres, og 
derudover er der det opsøgende arbejde. 4-5 stykker ville være dejligt. Vibeke Pendorff er kommet med i 
udvalget.  
 
Vi har et unikt produkt, og det er let at finde samarbejdspartnere.  
 
Per Buhl melder sig som nyt medlem. 
 
Klubbladsudvalget ved Jan Christensen 
4 medlemmer i udvalget. I 2016 fire klubblade ud med rigtig mange fine artikler fra medlemmerne. Synes 
selv, at vi har lidt udfordringer med at få indhold hentet hjem og lokket jer til at skrive. Så kom endelig med 
indhold. Der er hjælp til at få det skrevet og redigeret.  
 
Trænerudvalget ved Jan Christensen 
Består af 4 trænere. 2016 har ændret formen for træningen, hvor der var rigtig mange trænere. Nu færre 
trænere og så hjælp fra fartholdere.  
Synes også, at det fungerer godt, at vi alle træner sammen i hele klubben. Fedt at vi kan gøre det.  
2016 ændrede DGI deres træneruddannelse, så mange af deres kurser blev aflyst. Trailfolk og Team BS var 
på kursus.  
I år skal vi i gang med den nye uddannelse – gerne give lidt ny inspiration, så vi kan komme ud og lave 
nogle anderledes og sjove ting. 
 
Web- og kommunikations-udvalget ved Peter Skands Binderup 
2 faste medlemmer i udvalget + Henning. 
I år skal vi have opdateret hjemmesiden efter den har kørt i sin nuværende form i 4 år. Finde ud af, hvad vi 
vil med den – og bruge den mere som et rekrutteringsværktør. Blandt andet skal forsiden tunes, så den ikke 
bare er en strøm af nyheder. Vurdere, hvad vi vil med den.  
Peter har noget ruteplanlægning i støbeskeen.  
Facebook kører godt – livlig aktivitet. Og mange specialiserede Facebook-undergrupper.  Fungerer godt.  
 
Anne Dorte tilføjer, at der snart vil komme en trailløbs-gruppe.  
Og opfordrer folk til at finde TL Social.  
 
Økonomi ved kassereren 
Jan Palle er her ikke, så Bent Cramer fremlægger i stedet regnskabet.  
I forhold til sidste år har vi nu en rigtig god revisor, som er kommet med en masse gode input. Eksempelvis 
er Diverse-posten blevet mindre.  
 
Medlemstallene, som er indberettet til kommunen, fordeler sig sådan, at vi har to 13-18 årige. Få unge. I alt 
90 mænd og 142 kvinder – 232 medlemmer i klubben. Regnskabet siger 215 medlemmer – det er betalende 
medlemmer, da trænerne ikke betaler kontingent.  
Differentieret medlemskab afhængig af hvornår på året, man melder sig ind.  



 
Indtægter fra kontingenter, salg af diverse eksempelvis halsedisser, kursusrefusion og salg af annoncer til 
klubbladet.  
 
Betaler til hovedforeningen, regnskabsprogram, trænertøj, møder, løb, fødselsdag og klubhuset. Som sagt 
har der ikke været så mange trænere på kurser som forventet.  
Overskud på Tranbjerg Løbet – budgetterer ikke med stort overskud, men det skal løbe rundt.  
 
Overskuddet er større end budgetteret. 
 
Bemærkninger fra revisoren nogle ting kan forbedres og gøres mere gennemskuelige. 
 
Vi har efterhånden sparet nogle penge op, så der står omkring 80.000 i banken.  
 
Budget 2017 
Taget udgangspunkt i regnskabet for 2016. Regner med at klare skærene med 417 kroner i overskud. Satser 
på nogenlunde samme antal medlemmer.  
Vi lægger vægt på, at vi ikke skal spare flere penge sammen. Vi vil ikke sætte kontingentet ned, da det 
allerede er meget lavt. Men der kan sagtens komme uforudsete udgifter. Det kan være svært at få 
omkostningerne til at slå til.  
Budgettet er godkendt. 
 
Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
Valg til bestyrelsen 
Jan Berg og Bent Cramer ønsker at stoppe i bestyrelsen. 
Jan Palle, Stina Christiansen og Peter Skands Binderup er på valg og ønsker genvalg.  
Ingen ønsker at stille op som modkandidater.  
 
Dem på genvalg er valgt.  
 
Suppleant for helårlig periode – bestyrelsen foreslår Lena Lindgaard. Ingen indvendinger hverken fra 
forsamlingen eller Lena.  
 
Revisorsuppleant Louise Homann Sørensen genvalgt.  
 
Eventuelt 
Jan Christensen:  
Aarhus Kulturby 2017 og DGI har samarbejde om kulturtilbud – Move for life mellem 4. og 5. november. Skal 
være gratis, andet end løb, skal foregå omkring fuldmånen. Bestemmer selv, hvad vi vil, men vi skal 
overholde disse simple regler for at blive godkendt som officielt arrangement.  
Jeg synes, at vi skal overveje meget, om det er noget, vi vil være med til. Kræver et udvalg. Kunne være 
spændende. Kunne profilere klubben i byen. Rigtig mange muligheder. 
 
Udvalget består af: 
Susanne Nørgaard 
Susanne Skarsby 
Anne Dorte Sørensen 
Ole Søndergaard 
 
En eller flere fra bestyrelsen vil tage initiativ til et møde. 
 
Claus Riber stiller forslag om et 6-timers løb i klubregi eksempelvis rundt om søen. Ideen er vel modtaget.  
Der er også forslag om, at vi deltager i 24 timers stafetløb i forbindelse med Støt kræft-løb. 
 
Lars Skøtt undrer sig over, at han ikke kan finde vores vedtægter. Det skyldes, at vi følger hovedforeningens 
vedtægter, og de ligger centralt. Vi bør overveje at linke til dem i stedet.  
 
Vores forretningsorden er heller ikke synlig – det bør den være.  


