Referat af Afdelingsmøde 2019 i Løb & Motion

Tid:

Lørdag den 12. oktober kl. 14.45

Sted:

Banedanmark, Produktion, Roskilde

Referat:
1. Valg af dirigent.
Bruno Kaae blev valgt.
2. Valg af sekretær og stemmeudvalg.
Benedicte Kastrup blev valgt til sekretær.
Dirigenten besluttede ikke at udpege et stemmeudvalg under dette
punkt.
3. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.
Der var 3 repræsentanter til stede fra samtlige løbeklubber under
Løb og Motion.
4. Afdelingslederens beretning.
Beretningen er vedlagt referatet. Beretningen blev vedtaget med
akklamation.
5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af Afdelingsleder.
Afdelingsleder vælges i lige år. Punktet var ikke aktuelt.
7. Valg af medlem af afdelingsledelse,
Frank Andersen modtog genvalg på trods af det i indkaldelsen
anførte.
Benedicte Kastrup blev valgt som suppleant.
8. Afdelingens fremtidige virksomhed.
Specielt deltagelsen i Copenhagen Half blev evalueret. Det havde
været et stort og spændende løb med mange deltagere, men ikke
særligt familieegnet og med skuffende deltagelse i den sociale del af
arrangementet. Der var en udbredt stemning for at forsøge sig med
Samsø Halvmaraton igen, idet løbet lever op til alle Løb og Motions
ønsker og i øvrigt ligger hensigtsmæssigt i kalenderen i forhold til
andre løb, som medlemmerne har interesse i. Det var ellers
meningen at afholde Jernbanemesterskabet i halvmaraton i Århus i
2020, men Århus halvmaraton ligger oveni Odenseløbet og Århus
1900 halvmaraton ligger vist oveni USIC Euro-group i Prag.
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Medaljer har ikke længere den store interesse. Ved de sidste to
stævner er stort set samtlige medaljer blevet returneret med tak for
lån ved stævnets afslutning. Børnene skal stadig have medaljer,
men det aftaltes at lade dem udgå ind til videre hos de voksne.
9. Eventuelt.
De yngre kræfter, der viste sig til Copenhagen Half opfordres til at
melde sig under fanerne, så Danmark ikke skal stille med USIChold, der kunne være forældre til flere af de andre nationers
deltagere.
10. Afslutning.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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