Foreningen for afholdelse af Ravning
Brovandring
Generalforsamling

Dato:

23-09-2009

Møde nr:

2

Navne:
Hans Jørgen Møller (HJ)
Jan Lykke Trædemark Jensen (JLT)
Helge Larsen (HL)
Lasse Thorsen (LT)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Velkomst
Valg af dirigent (Lasse Thorsen)
Valg af stemmetællere (Lasse Thorsen)
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget.
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af budget og kontingent.
Indkomne forslag (ingen)
Valg af bestyrelse (Jan Trædemark Jensen og Helge, begge modtager
genvalg) Skal bestyrelsen udvides, hvis ja hvordan.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse (Lasse Thorsen og Kirsten).
Valg af 2 revisorer (Genvalg ?, eller en Buhl).
Valg af 1 revisor suppleant (kun hvis muligt).
Eventuelt.
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Ad 1. Formanden havde tilføjet et punkt der ikke var med i vedtægterne. Pkt. var evt.
Ad 2. Lasse Thorsen
Ad 3. Lasse Thorsen
Ad 4. Se bilag 1
Ad 5. Se bilag 2 Kasseren gennemgik regnskabet der ikke var blevet påtegnet af
revisor pågrund af sygdom hos revisor. Der var ej heller udarbejdet budget for
2009 og 2010.
Ad 6. Regnskabet blev godkendt. Dog påpegede formanden den manglende
revisionspåtegning.
Ad 7. Som følge af manglende budget var der ikke fra bestyrelsens side taget stilling
evt. opkrævning af kontingent. Kontingentet blev derfor fastholdt til kr. 0,00 kr.
Ad 8. Ingen indkomne forslag.
Ad. 9. Jan Trædemark Jensen og Helge Larsen blev genvalgt. Der blev tillige
beslutte at øge antallet af personer til bestyrelsen i henhold de muligheder der er
i vedtægterne, hvorfor Aksel Buhl og Michael Buhl valgt.
Ad. 10. Lasse Thorsen og Kirsten blev genvalgt.
Ad. 11. Karin Buhl blev valgt.
Ad. 12. Birthe Sørensen blev valgt.
Ad. 13. Aksel Buhl ønskede større skilte ved indfaldsvejene. Flere fra bestyrelse
mener det er et problem lovgivningsmæssigt. Aksel Buhl ville forhøre datter om
hvilke muligheder der er her.
Aksel Buhl foreslog også en reklame i Radio Ådalen med hjemmesiden http://
www.123hjemmeside.dk/Radio-Aadalen/1989441.
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Generalforsamling 2009
Formandens beretning.
Da min min beretning for det meste skal gælde for 2008, er der måske ikke så meget at sige som jeg har
hørt at man har andre steder.
Foreningen blev stiftet den 19. maj i 2008. Forud er der gået en del tid til at få foreningen op stå.
For at starte lidt fra vi fik ideen til at starte foreningen er der gået lidt over et år. Baggrunden var at vi hørte at
Ringborgmarchen ville afholde sin sidste tur den sidste weekend i april. Denne march tur var meget godt
besøgt og mange ønskede at den kunne fortsætte. Derfor fik jeg den tanke at måske kunne vi gøre et eller
andet. Det gjorde så da jeg mødte Helge Larsen på en anden vandretur i februar måned 2007, at jeg spurgte
ham om han var klar til at løfte det. Vi havde en forventning om at vi kunne fastholde omtrent det samme
deltager antal. (Det lykkedes)
For at det kunne lade sig gøre skulle der nogle flere folk til. Det lykkedes også at finde et nødvendigt antal til
at løfte den byrde.
Herpå fik vi lavet et navn som den første forudsætning for at kunne markedsføre os. Vi fandt så frem til
navnet “Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring”. Det gjorde så at vi kunne markedsføre os og
derfor iværksatte udformning af flyers, der allerede kunne uddeles på den sidste Ringbormarch. Vi havde
enda fået lavet T-shirt som også blev brugt under fremstilling af billeder til en brochure.
Vi havde ligeledes et ønske om at kunne blive optaget i vandrekalenderen som udgives af Dansk
Motionsforbund og Dansk Atletik Forbund. Optagelsen i kalenderen er nødvendig af hensyn for at kunne
tiltrække deltagere og specielt fra Tyskland. Over for danskere er det ikke helt så nødvendigt. Få bruger dog
trods alt den mulighed.
Vi søgte optagelse i Dansk Motions Forbund med henblik på at kunne blive optaget i kalenderen.
Indledningsvis så det også ud til at være muligt, men glippede desværre med den begrundelse at der var
andre der havde søgt om datoerne først. Jeg ledte i bestemmelserne efter den regel, men kunne ikke finde
den regel. Dansk Motions Forbund fastholdt den påstand trods det at jeg lavede en begrundelse om at vi
kunne mønstre væsentlig flere deltagere end de andre foreninger. Vi forsøgte også med en dispostion ved at
lave en aftale med Fredericia Fodslaw, der var meget villig til at hjælpe os. Desværre mislykkedes det, fordi
der var en forening mere der havde søgt som også lå inden for de afstands krav der er på 75 km. Den anden
forening fik vi først information om da der ikke var mere tid til at handle. Vi valgte alligevel den sidste
weekend i april for afholdelse af Ravning Brovandring.dddd
Vi valgte så at holde pause i juli måned for derefter at starte op i efteråret med at finde sponsorer til
annoncere i vores brochurer. Det var et område ingen af os havde den store erfaring med, hvorfor jeg
kontaktede andre foreninger som også brugte det med sponsorer. Ud fra den viden jeg fik der lykkedes det
så at få fastsat en pris for en annonce. Vi forelå prisen for evt. annoncører som uden videre accepterede
vores pris. Den ene sponsor tilbød at trykke brochuren for os. Tryk omkostningerne ligger for en sådan
brochure på omkring kr. 5000,00. Der skal herfra selvfølgelig lyde en tak til vores sponsorer. Brochuren var
klar primod december.
Vi fik truffet de nødvendige beslutninger der skulle til for at få udfærdiget brochuren. Jeg skal da lige nævne
priserne og nødvendige datoer. Jeg vil dog ikke uddybe det nærmere her. Skulle man have spørgsmål til det
er man velkomen til at få brochuren tilsendt.
Efteråret betød også på prøvevandring. Dette var måske en smule for tidlig, men havde dog den fordel at
bestyrelsen kunne lære hindanden at kende. Det gjorde det også nemmere at kommunikere under
planlægning af ruterne.
Kontakt. formand Hans Jørgen Møller, Indre Ringvej 223 1. mf. 7000 Fredericia
E-mail: hansjorgenmoller@mac.com
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Pludselig skete det at vi af Fodslaw fik tilbudt at stå for en julemotions tur, hvilket vi sagde ja til. Vi forventede
at der ville komme ca. 25 personer og at det ikke ville give nogen overskud. Selv om det ikke er mange var
det vigtigt for os alligevel at afholde arrangementet for det ville trods alt give os lidt reklame i lokal området.
Vi havde valgt at den 27. december og at turen skulle udgå fra hallen i Ågård Gravens. Efterhånden som vi
nærmede os denne dato fornemmede jeg at det ikke slog til med de 25 personer, men at vi skulle forvente
omkring 70 i stedet. Andre i bestyrelsen mente dog godt vi kunne regne med 100 deltagere. Til alt over
forventning deltog der 132 personer. En tak til hjælpere og deltagere for denne tur og en tak til hallens
bestyrer der havde indvilget i at åbne hallen for os og servere gullasch. Økonomisk gav den et overskud på
ca. kr. 1000,00, ikke meget, men forhåbentlig har den haft god reklame værdi for Ravning Brovandringen.
Totalt økonomisk set anser jeg det for at det første år har gået tilfredstillende. De fleste sponsorer havde
betalt vores tilgodehavende. Der var dog et par stykker der manglede ved årets udgang.
Selvom vores hovedarrangement er først er blevet afviklet i 2009, kan jeg sige at det gik godt og at vi har
besluttet igen at afholde arrangementet i 2010. Ligelede har vi besluttet igen i år at afholde julemotionstur for
Fodslaw og med startsted fra hallen i Ågård Gravens.
Med hensyn til medlemmer er det kun dem der er med i bestyrelsen. På det område har vi valgt at holde lidt
lavt profil, idet kræver mere administration. Som følge af det har vi også valgt at sætte kontingentet til kr.
0,00. Skulle man vælge at der skal opkræves et kontingent bør den ligge omkring kr. 50,00. Til denne
generalforsamling har alle hjælpere fået tilbud om at blive medlem.
Hans Jørgen Møller
Formand.

Kontakt. formand Hans Jørgen Møller, Indre Ringvej 223 1. mf. 7000 Fredericia
E-mail: hansjorgenmoller@mac.com
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