
1. februar 2012 

 

 
Referat af 

 
SCRM’s Generalforsamling den 31-01-2012. 

 
 

1. Formanden åbnede generalforsamlingen, bød velkommen og foreslog Ebbe Højland som 
dirigent. Ebbe blev valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet jf. 
foreningens love, og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af stemmetæller: 
Søren Molther og Susanne Pedersen blev valgt. 
 

3. Formandens beretning: 
Formanden ridsede klubbens aktiviteter og arrangementer op, og påpegede bl.a. den store 
succes klubben havde haft i forbindelse med afvikling af Storebæltsløbet 2011. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

4. Rengskab/Kontingent: 
Kassereren gennemgik klubbens regnskab og konstaterede, at klubben er velkonsolideret 
med et pænt overskud, som bl.a. er grundlagt på det store deltagerantal i Storebæltsløbet. 
Kontingentet forsætter med kr. 400,- om året. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Indkomne forslag: 
Der var ingen forslag til behandling. 
 

6. Valg af formand/kasserer:  
Formand:    Ib P. Jensen valgt for 2 år 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: 

Bestyrelses medlemmer:  Per Trøjborg genvalgt for 2 år  
       Bente Jakobsen nyvalgt for 2 år  
 
Suppleant:     Gert Pagter Kristensen nyvalgt for 1 år. 
 

8. Valg af revisor og suppleant:  
Revisor:     Peter Albrechtsen genvalgt for 2 år. 
 

9. Årets motionist 2012: 
Formanden motiverede valget af Årets motionist, Sussi Nielsen, medl. nr. 96, ud fra 
kriterier som: 
Flittig til træningssamlinger, deltagelse i PBP, samt altid velvillig som hjælper ved diverse 
arrangementer.  
Sussi modtog klubbens vandrepokal. 
Formanden overrakte erindringspokal til Bjarne Larsen, som var Årets motionist 2010. 



1. februar 2012 

 

10. Eventuelt:  
Der blev fremsat forslag om, at Storebæltsløbet skulle planlægges til fast afvikling 
2. Påskedag. 
Den ny bestyrelse behandler forslaget m.h.b.p. på løbet i 2013. 
  
Formanden tog ordet og udnævnte klubbens første æresmedlem, Ebbe Højland, som fik 
den ærefulde udnævnelse på baggrund af et mangeårigt og prisværdigt arbejde for 
klubben. Ebbe bærer medlems nr. 2, og han har været en foregangsmand gennem 
samtlige klubbens år. Ebbe er klubbens kulturbærer, og han er altid i forrygende godt 
humør, ligesom han er hjælpsom i alle anledninger. Ebbe øser flittigt af sin store viden og 
rutine til klubbens øvrige medlemmer, som altid kan få råd og vejledning i alle 
sammenhænge, herunder bl.a. i forbindelse med træning og løbsarrangementer.  
 
Med den ærefulde udnævnelse fulgte et diplom og en karikaturtegning. 
 
Som æresmedlem oppebærer Ebbe Højland livsvarigt medlemskab samt frit 
kontingent i SCRM. 
 
Ebbe modtog stående klapsalver. 
 
Mikael takkede medlemmerne for opbakning og loyalitet gennem sine 5 år som formand. 
 
Mikael takkede Mogens Larsen, der afgik som suppleant, for sit store arbejde for SCRM 
gennem mange år, hvor bl.a. Vandelturen fremstår som Mogens store projekt. Et 
arrangement som klubbens medlemmer gennem mange år har set frem til at deltage i med 
glæde og ”en vis form for forventningsfuld spænding”. 
 
Ib Jensen takkede den afgående formand, Mikael Kristensen, for det store arbejde han 
havde udført gennem 5 år som formand. Ib fremhævede bl.a. Mikaels mange initiativer, 
hans altid gode og smittende humør, samt hans gode sociale engagement, som alle 
medlemmer har nydt godt af. 
Mikael modtog en vingave. 
 
Generalforsamlingen sluttede med et mindre traktement.  

 
  
 

Venlig hilsen  
 

Per Trøjborg 


